
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 74 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00 – 15.30.  
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Ingrid Tagesdotter (v) 
Johnny Bäckström (s) 
Margoth Holmqvist (v) 
Kristina Bäckström (c) 
Annika Öberg (m) 
Åse-Marie Sundell (s), tjg ersättare 
 

 
 
 
 
Övriga närvarande Margoth Lövgren Edström, enhetschef, avdelning för funktionshindrade 

Eva Karlsson, områdeschef, avdelningen för funktionshindrade 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

  
  
 
 
 
 
 
Utses att justera Margoth Holmqvist 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2016-09-28 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 44-61 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Margoth Holmqvist 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2016-09-26 
 
Datum då anslaget 2016-09-29 Datum då anslaget 2016-10-21 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 

   



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 75 
 

 
Ärendeförteckning 
 

Sn § 44 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 45 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 46 Dnr 00075/2016 700 
Tema – Öppet möte på A-service/Åkerbäret 
 
Sn § 47 Dnr 00075/2016 700 
Information om drogsituationen bland ungdomar 
 
Sn § 48 Dnr 00075/2016 700 
Verksamhetsuppföljning - Avdelningen för funktionshindrade (AFF) 
 
Sn § 49 Dnr 00221/2016 042 
Delårsrapport 2016-06-30 - Socialnämnden 
 
Sn § 50 Dnr 00085/2015 041 
Uppföljning av socialnämndens investeringsbudget till och med 2016-06-30 
 
Sn § 51 Dnr 00033/2016 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2016 – Socialnämnden 
 
Sn § 52 Dnr 00025/2016 042 
Ekonomisk uppföljning månadsvis 2016 - Socialnämnden 
 
Sn § 53 Dnr 00233/2016 751 
Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som 
riskerar att fara illa 
 
Sn § 54 Dnr 00139/2016 007 
Revisionsrapport - Granskning av handläggning och samverkan runt barn 
och unga som riskerar att fara illa 
 
Sn § 55 Dnr 00220/2016 007 
Revisionsrapport - Granskning av chefernas arbetssituation 
 
Sn § 56 Dnr 00106/2016 041 
Begäran om utökning av pengar i socialnämndens mål- och resultatbudget 
år 2017 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 76 
 

 
Ärendeförteckning 
 

forts. 
 
Sn § 57 Dnr 00232/2016 739 
Begäran om utökning av pengar i socialnämndens mål- och resultatbudget år 
2017 
 
Sn § 58 Dnr 00016/2016 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2016 
 
Sn § 59 Dnr 00089/2016 702 
Begäran om anstånd - Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i 
Arvidsjaurs kommun – Länsstyrelsen Norrbotten 
 
Sn § 60 Dnr 00229/2016 051 
Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Sn § 61 Dnr 00230/2016 102 
Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott 
- Ingrid Tagesdotter 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 77 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 44 
 
Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2016-05-01—2016-08-31 
Maria Rådman 
Kontaktperson/Kontaktfamilj biståndsenheten 3 
Summa delegeringsbeslut 3 
 
Margoth Löfgren Edström 
Personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 1 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 4 beslut 
 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2016-05-01—2016-08-31 
Emelie Olsson 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avlösning i hemmet 2 
Avsluta utredning SoL 32 
Egenvård 4 
Hemtjänst i särskilt boende 5 
Inleda utredning SoL 35 
Korttidsboende 7 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  11 
Serviceinsatser 10 
Särskilt boende 2 
Trygghetslarm 5 
Summa delegeringsbeslut 116 
 
Berit Eriksson 
Avgiftsbeslut 40 
Summa delegeringsbeslut 40 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 78 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 44 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2016-05-01—2016-08-31 
 
Emma Wendt 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avsluta utredning SoL 61 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 7 
Hemtjänst i särskilt boende 7 
Inleda utredning SoL 64 
Korttidsboende 8 
Matdistribution 8 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  22 
Serviceinsatser 19 
Stöd i boendet – serviceinsatser 1 
Särskilt boende 5 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 9 
Summa delegeringsbeslut 214 
 
Marie Lidström 
Avsluta utredning SoL 43 
Egenvård 4 
Hemtjänst i särskilt boende 4 
Inleda utredning SoL 46 
Kontaktperson SoL 1 
Korttidsboende 4 
Matdistribution 2 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  17 
Serviceinsatser 8 
Särskilt boende 6 
Trygghetslarm 4 
Summa delegeringsbeslut 139 
 
Hanna Eriksson 
Vård och omsorg 11 
Summa delegeringsbeslut 11 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 520 beslut 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 79 
 

 
 forts. Sn § 44 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 2016-05-01—2016-08-31 
Christine Boström 
Avslag 4:1 6 
Avsluta utredning 0-17 med insats 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Bekräft MF protokoll 1 
Bekräft MF protokoll gemensam vårdnad 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdad 4 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig lev nivå 4:2 2 
Förmedling egna medel 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 12 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd livsföring övrigt 12 
Försörjningsstöd 4:1 48 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 40 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Upplysningar 6:20 FB 1 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 4 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 8 
Utredning Faderskap 8 
Summa delegeringsbeslut 159 

 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 4 
Avslag 4:2 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 8 
Avsluta yttrande 11 § LUL 1 
Avsluta yttrande 5:2 körkortsförordningen 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 9 
Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 6 
Försk på förmån 9;2 livsföring övrigt 3 
Förskott på förmån gammalt – överfört från annat system 1 
Försörjningsstöd 4:1 58 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 14 
Lägga ner utredning 2 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 3 
Utredning 11:1 Ansökan 21- 2 
Utredning 11:1 yttrande/upplysning IFO 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 9 
Summa delegeringsbeslut 126 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 80 
 

 
 forts. Sn § 44 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2016-05-01—2016-08-31 

Susann Lundgren 
Avsluta utredning 0-17 med insats 1 
Ekonomist bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 6 
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 9 
Livsföring i övrigt 4:1 6 
Lägga ner utredning 2 
Särskild kostnad i samband med utredning 2 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 28 
 

Anna Lindbäck 
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 3 
Extra kostnad vid placering 5 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 3 
Försk på förmån 9:2 livsföring i övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 12 
Godkänna avtal om umgänge 1 
HVB SoL 2 
Livsföring i övrigt 4:1 10 
Utredning avtal om vård/umgänge/bo 2 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 10 
Summa delegeringsbeslut 56 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:1 6 
Avslag 4:2 1 
Förmedling egna medel 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 6 
Försörjningsstöd 4:1 126 
Livsföring i övrigt 4:1 7 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 5 
Summa delegeringsbeslut 154 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 81 
 

 
 forts. Sn § 44 

 

Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-05-01—2016-08-31 
Åsa Lindström  
Avslag 4:1 5 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 8 
Bekräft MF protokoll 1 
Bekräft MF protokoll gemensam vårdnad 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 12 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 3 
Försk på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 54 
Livsföring i övrigt 4:1 24 
Lägga ner utredning 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 4 
Utredning faderskap 12 
Ändring av överklagat beslut 1 
Överklagan rätt tid 1 
Summa delegeringsbeslut 129 
 
Mona Larsson Dahlberg  
Avslag 4:1 3 
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 1 
Avsluta yttrande 11§ LUL 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 1 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försörjningsstöd 4:1 17 
Kontaktperson 1 
Livsföring i övrigt 4:1 8 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 ansökan 21- 2 
Utredning 11:1 yttrande/upplysning IFO 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Återkrav 9:2 ersättning försörjningsstöd 4 
Återkrav 9:2 ersättning livsföring övrigt 5 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 49 
 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 82 
 

 
 forts. Sn § 44 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-05-01—2016-08-31 
 
Nanna Rehnfeldt 
Avsluta utredning 0-17 med insats 2 
HVB tillfälligt SoL 1 
Kontaktperson 1 
Uppdrag HVB internt 1 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 6 
 
Anna Lindblom  
Avsluta utredning 0-17 med insats 7 
Summa delegeringsbeslut 7 
 
Maria Isaksson  
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Summa delegeringsbeslut 2 
 
Carina Lundmark  
18+ ensamkommande 1 
Avsluta utredning 0-17 med insats 6 
HVB Tillfälligt SoL 2 
Lägga ner utredning 1 
Uppdrag HVB internt 2 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 2 
Summa delegeringsbeslut 14 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 674 beslut 
 
Socialnämndens ordförande Henning Åhman  
Familjehem 11 § LVU 1 
HVB SoL 14 
Omedelbart omhändertagande 6 § LVU miljö 1 
Summa delegeringsbeslut 16 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 83 
 

 
 forts. Sn § 44 

 
Delegeringsbeslut – Hälso och sjukvård 
 2016-05-01—2016-08-31 
HSL Arbetsterapeut 45 
HSL Sjukgymnast 25 
HSL Sjuksköterska 18 
Summa delegeringsbeslut 88 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - HSL 88 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 84 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 45 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Nyhetsbrev – 1 juni 2016 
- Norrbottens kommuner 
 
* Samla kraft – vägledning för samverkan 
- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
 
* Nyhetsbrev: Miljö, energi och klimat. Maj 2016 
-  Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Reglemente för socialnämnden 
-  Kommunfullmäktige 2016-04-12 § 35 
 
* Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder 
-  Kommunfullmäktige 2016-04-12 § 38 
 
* Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2017-2019 
-  Kommunfullmäktige 2016-04-12 § 38 
 
* Verksamhetsuppföljning Samiskt förvaltningsområde 
-  Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 111 
 
* Verksamhetsuppföljning Samiskt förvaltningsområde 
-  Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 111 
 
* Revisionsrapporter ska behandlas som beslutsärende i alla nämnder 
-  Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 67 
 
* Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2016-2019 
-  Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 78 
 
* Gemensamt möte Länshandikappråd och Länspensionärsråd 13 maj 

2016 
-  Norrbottens läns landsting 
 
* Delgivning - Upphandling av tjänsteköp – Matservering i Solbackens 

matsal, (Dnr 142/2016) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 85 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 45 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Månadsbrev augusti 2016, (Dnr 25/2016) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Anmälan och beslut om händelse med våld/hot om våld, (Dnr 217/2016) 
- Arbetsmiljöverket 2016/026534 
 
* Skrivelse angående hur socialnämndens pengar har används inom LSS-

omsorgen - FUB Arvidsjaur (Dnr 218/2016) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Månadsbrev september 2016 (Dnr 25/2016) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Nyhetsbrev 2 september 2016 
- Norrbottens kommuner 
 
* Cirkulär 16:48 - Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). 

Högsta förvaltningsdomstolens domar 1376–1383-15 och 1624-15 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* SKL cirkulär 16:49 - Kompetenslyft och extratjänster inom 

äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Tillsyn av avvikelsehantering gällande avvikelser enligt SoL och lex 

Sarah vid det särskilda boendet Länsmansgården i Arvidsjaur 
(Dnr 71/2016) 

- Inspektionen för vård och omsorg 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 86 
 

 

 
 
Tema – Öppet möte på A-
service/Åkerbäret 
 

Sn § 46 Dnr 00075/2016 700 
 
I samband med dagens sammanträde har socialnämnden har haft öppet möte 
vid A-service/Åkerbäret. Ämnet för dagen har framförallt handlat om 
innehållet i daglig sysselsättning och vad avdelningen för funktionshindrade 
har för övriga delar i sin verksamhet. 
 
Besökarna som bl a representerar FUB framförde synpunkten att  
Habiliteringsersättningen bör återinföras då den har stor betydelse för 
brukarna. 
 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 87 
 

 

 
 
Information om 
drogsituationen bland 
ungdomar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Pärlan 
. Margareta Persdotter 
. Kristina Grubbström 
. Camilla Freedman 
. Ulf Starefeldt 
 

Sn § 47 Dnr 00075/2016 700 
 
Socialnämnden har vid sammanträde i april 2016, begärt att få redovisning 
vid varje möte hur drogläget utvecklas i Arvidsjaurs kommun, med 
tyngdpunkt på unga. 
 
Socialchef Ann-Sofi  informerar vid dagens sammanträde det skett viss 
ökning av cannabismissbruk under sommaren, även amfetamin och 
benzodiazepiner ser ut att ha ökat. Opioider, där opiater ingår, har även visat 
viss ökning, Spice är däremot helt borta. 
 
Pärlan har inga rapporterade incidenter om överdoser (i Sverige ökar 
dödsfallen bland missbrukare kraftigt) dock har man hört att någon fått hjälp 
av kompisar i samband med misstänkt överdos. 
Ett par ungdomar har sökt och fått frivillig öppenvårdsbehandling för 
drogmissbruk. 
 
Inom HVB-hemmen finns fortfarande misstanke om att någon/några 
använder droger. Ingen ”spridning” så vitt man vet. Personalen vid HVB-
hemmen har fått utbildning under våren, nästa steg att arbeta fram en tydlig 
riktlinje för hur personalen ska hantera alkohol och droger, har inte 
efterfrågats ännu. 
 
Alkohol förekommer mest bland något äldre. Just nu fler kvinnor än män 
som för både öppen och slutenvårdsbehandling. 
 
Framtid 
Personalen vid Pärlan har varit på konferens inom ramen för Sverige mot 
narkotika. Man vill gärna arbeta kommunövergripande med en modell som 
kallas koalitionsmodellen, som kommer från USA där den utvecklats under 
många år.  
 
Kommunövergripande 
ANDT-samordnare på 25 % finns anställd hos Kultur och integration. 
Samordnaren kommer att söka samarbete med övriga parter inom 
kommunen och även finnas med i 5 – kommunsamarbetet som vi ingår med 
tillsammans med Malå, Norsjö, Arjeplog och Sorsele.  
Årets konferens blir i Malå 26/10, 2016, politiker och tjänstemän är 
välkomna ! 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 88 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
- Avdelningen för 
funktionshindrade (AFF) 
 

Sn § 48 Dnr 00075/2016 700 
 
Enhetschef Margot Löfgren Edström och områdeschef Eva Karlsson 
informerar om följande; 
 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika 
typer av funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, 
gruppboenden, dagverksamheter, ledsagning, kontaktpersoner stöd i boendet 
m. m. 
 
AFF har ansvaret för 18 olika arbetsplatser som också innebär kontakt med 
personal, brukare, anhöriga, sjukhus m fl. 2,8 tjänster finns i budget för att 
sköta detta arbete.  
 
Den administrativa tyngden har ökat och cheferna därmed inte hinner med 
kärnan i sitt uppdrag, att leda och fördela arbetet på ett bra sätt. 
På grund av sjukskrivningar m m, har vikarier för chefer anställts.  
AFF:s budget kommer mest troligt att överskridas. 
 
Inom arbetsmiljö och arbetsförhållanden pågår åtgärder i verksamheterna för 
att kunna ge en god arbetsmiljö för baspersonalen. Baspersonalen kommer 
bland annat att få utbildning för att kunna hantera hot och våld.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 89 
 

 
 
 
Delårsrapport 2016-06-30 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
 .Revisorer 
 

Sn § 49 Dnr 00221/2016 042 
 
Delårsrapport januari-juni för socialnämnden år 2016 har upprättas. 
 
Socialnämnden prognosticerar ett överskott med 331 tkr, men prognosen 
innehåller många osäkra faktorer. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delårsrapport 2016-06-30 för socialnämndens verksamheter godkänns. 
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4 Socialnämndens verksamhetsområde 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  166 027 77 918 77 536 162 679 3 348 

Verksamhet  55 023 28 637 29 973 56 298 -1 274 

Internhyror  34 17 17 34 0 

   

Summa kostnader  221 085 106 572 107 527 219 011 2 074 

   

Intäkter  -50 613 -26 817 -26 225 -48 869 -1 744 

   

Netto  170 472 79 755 81 302 170 141 331 
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Äldreomsorgen har fått statliga stimulansmedel , ca 2 miljoner, för ökad bemanning .Pengarna 
används till att anställa  undersköterskor som utgår från personalpoolen -resursteamet. Vi har 
lagt en del på utökning av sjuksköterskebemanning, dagverksamheten Utsikten för äldre samt 
utökad samordnarfunktion i personalpoolen. 
2015 års prestationsersättning för Bättre liv för mest sjuka äldre, 188 591, har använts till 
kompetensutveckling, bl a fortsättning på stöd till demenssjuka och anhöriga samt utbildning till 
förare och vårdhundar.  
 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter, bl a inom utveckling av det gemensamma 
informationssystemet Meddix tillsammans med Norrbottens läns landsting. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har  haft stora svängningar i verksamheten, relativt stora 
personalgrupper har berörts inom området personlig assistans. Brukare har tillkommit och 
brukare som  valt privat utförare har åter  valt kommunen som utförare. 
Alla verksamheter har haft problem att rekrytera utbildad personal. För att klara vikariebehovet i 
sommar har vi förhandlat med personal om extra lönetillägg ifall man tagit extrapass eller flyttat 
semesterdagar. Avtalen har använts  ett 40-tal tillfällen, både för sjuksköterskor och baspersonal. 
 
Ekonomi 
Inom äldreomsorgen har  personalkostnaderna minskat inom hemtjänsten. Bättre 
personalplanering, fler yngre anställda  med lägre lön är del av förklaring. Inom boendesidan 
ligger förbrukningen något högre. 
Tillgången på boendeplatser har varit i stort sett i balans , det har stor betydelse för 
äldreomsorgens resultat.  
Avdelningen för funktionshindrade har ökat sin verksamhet, man ökar både på intäkts och 
kostnadssidan. 
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Individ och familjeomsorgens personalkostnader visar på ett visst överskott vilket beror på två - 
tre vakanser under delar av året. Kostnaderna för vård i familjehem och institutionsvård 
(barn/unga) ökar, inte beroende på att fler placeras, utan för att andelen återsökningsbara 
placeringar minskar. Institutionsvård (vuxna/missbruk), här visar prognosen på ett visst 
överskridande. Kostnaden är  svår att förutsäga. Ekonomiskt bistånd, prognosen varierar 
beroende på om IFO får del av schablonbeloppen för nyanlända, som ska kompensera kostnader 
för "Glappet", eller inte. Med kompensation bör kostnaden följa budget, men utan räknar vid 
med ett överstigande på ca 450 tkr. IFOs prognos visar på ett överskott på personalkostnader och 
ett underskott för verksamheten, totaltunderskott 1 450 tkr med glappet/1 000 tkr utan glappet. 
 
Socialnämnden prognosticerar ett resultat på + 331 , prognosen innehåller många osäkra 
faktorer. 
 
Investeringar 
Investeringen införande av hotellås och nytt larm på Ringelsta  är klar. Övriga investeringar, spol 
och diskdescinfektorer räknar vi med ska hinnas med i höst. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 13 
sjuksköterskor, 1 vaktmästare,  2 personliga ombud. Personal  349 omräknat till heltider   
motsvarande siffra för 2015 var 338. 
Personalökningen beror till största delen på utökningar inom Avdelningen för funktionshindrade. 
Fem tjänster har tillkommit med statliga stimulansmedel inom äldreomsorgen. Andelen män och 
utrikesfödda har ökat  inom hela socialnämndens verksamhet. Kostnaden för timanställda har 
varit lägre än samma period 2015. 
 
Sjukskrivningstalet är högre än 2015. Långtidssjukskrivningarna har inte ökat, inte heller antalet 
personer  med många frånvarotillfällen. 
 
Enhet 2015-06-30 2016-06-30 
Socförv 7,56 8,72 
AFF 8,03 9,02 
Säbo 8,89 9,02 
Hemtjänst 7,9 10,6 
IFO 3,20 5,60 
Pool 3,11 5,75 
HSV 3,79 4,27 
Soc ledning 3,17 4,68 

 
Framtid 
Befolkningsprognos 2014 visar att 75-84 åringarna ökar med 74 personer under tiden 2014-2034. 
Längst sammanhängande period med ökning förväntas 2016-2022 (med totalt 99 personer). 
Antalet 85 år och äldre kan öka med 104 personer fram till 2034. Längsta sammanhängande 
ökning under senare delen av perioden. 
Det ökande antalet äldre över 85 år gör att kommunen måste ha beredskap för fler  vård och 
omsorgsplatser samt platser för korttidsvård. 
Under 2016 planerar vi utökning av korttidsplatser genom att flytta in i OBS-avdelningens 
lokaler. Fortsatt utveckling av förebyggande arbete och hemsjukvård ingår också i planeringen 
för äldre. 
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Regeringens och riksdagens olika åtgärder innebär både kostnader och intäkter. 
En utredning föreslår att nuvarande betalningsansvarslagen ersätts av en ny lag om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte 
längre har behov av slutenvård ska komma hem snabbare, efter maximalt tre dagar istället för 
fem dagar. 
Kommunerna och landstinget i Norrbotten planerar för det praktiska genomförandet. 
Under 2016-2018 får kommunen ca 2 miljoner per år till utökad bemanning inom 
äldreomsorgen. 
Nya hygienföreskrifter infördes 1 januari 2016 , det ställs större krav på arbetskläder. För att leva 
upp till  
föreskrifterna måste hemtjänstens behov av omklädningsrum och tvättmöjligheter lösas 
 
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i 
kraft 2016-03-01. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling. Intentionen med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade 
ohälsan. För socialnämndens ledning finns en aktuell revisionsrapport som visar att 
socialnämnden måste vidta åtgärder för att klara arbetsmiljö och chefsförsörjning. 
 
Från 1 januari 2016 infördes en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det 
huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen för vuxenlivet 
och ett självständigt boende.  
Ökad tillströmning av utrikesfödda, främst ensamkommande barn och unga, innebär att Individ –
och familjeomsorgen på kort sikt räknar med ökande kostnader, och ett ökat tryck på 
handläggning av ärenden. Integrationen av nyanlända är en utmaning, etableringsfasen på två år 
är för kort tid för att personer ska komma i arbete.  
Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i verksamheten. Brukarna inom 
personlig assistans kan välja mellan privata utförare eller kommunen som utförare och det berör 
ofta stora personalgrupper. Brukarna har ofta flera funktionshinder och verksamheten måste vara 
mycket flexibel. Försäkringskassans stramare bedömningar gör att kostnader flyttas till 
kommunen. 
 
 
Henning Åhman  Ann-Sofi Levander 
Socialnämndens ordförande Socialchef 
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Uppföljning verksamhetsmål 2016-01-01- -06-30 - Socialnämnden 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och 

kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Socialnämndens mål Brukarnas nöjdhet ska vara hög 

 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

80 resp 50 
81-90, resp 
51-62 

Mer än  
91 resp 63 

Jämförelsevärde Hemtjänst 93 % nöjda,  Boende 62 % 
Uppföljning per 30 juni Resultat 2015 hemtjänst 96 %, boende 63 

%. 
 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Socialnämndens mål God service och trygghet för Arvidsjaurbor i 

alla åldrar och livssituationer 
 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 70 71-83 Mer än 84 
Jämförelsevärde Informationsindex för kommunens webbplats 

äldreomsorg 
Uppföljning per 30 juni Följs upp vid årsbokslut. 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Socialnämndens mål Kostnaden per brukare i vård och 

omsorgsboende ska inte ligga högre än i 
jämförbara kommuner 
 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

2 % 
2,1-3,9 % Mer än 4 % 

Jämförelsevärde 2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare 
än i jämförbara kommuner 

Uppföljning per 30 juni Följs upp vid årsbokslut. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Socialnämndens mål Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat 

utbildning 
 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

70 % 
70,1-79,9 Mer än 80 % 

Jämförelsevärde  
Uppföljning per 30 juni Andelen med adekvat utbildning har sjunkit 

enligt mätning oktober 2015, ligger på 75 % 
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14 Socialnämnden 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  338 149 144 280 58 

Verksamhet  52 10 50 52 0 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  390 159 194 332 58 

   

Intäkter  0 0 0 0 0 

   

Netto  390 159 194 332 58 
 
Händelser av betydelse 
Socialnämnden har haft temamöten där allmänheten bjudits in vid två tillfällen under första 
halvåret. Marsmötet hade tema vård och omsorgsboende, hälso och sjukvård på Hälsocentralen. 
Andra temamötet var i Moskosel, i Spånhålan och temat var hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Nämnden har erhållit regelbundna budgetuppföljningar samt socialchefens månadsbrev med 
aktuell information. 
Ordförande har tjänstgjort enligt plan. 
Vice ordförande i nämnden har valt att lämna detta uppdrag men kvarstår som ledamot. 
 
Ekonomi 
Den politiska ledningen räknar med att klara budgeten. 
 
Måluppfyllelse 
Engagerade och nöjda medarbetare och kunder- delvis uppnått. 
God service och trygghet -delvis  uppnått. 
God ekonomisk hushållning-delvis uppnått. 
Kompetens och arbetsmiljö-delvis uppnått. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för att effektivisera verksamheten, bl a genom köpet av Hälsocentralen. 
Öppna temamöten för att ge medborgarna tillfälle att möta politiker och tjänstemän på ett enkelt 
sätt 
 
 
Henning Åhman 
Socialnämndens ordförande 
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40 Ledningsfunktionen  (verksamheter 702-709, 771 samt hyror 775) 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  23 122 5 226 4 134 15 705 7 417 

Verksamhet  9 006 3 771 4 276 8 198 808 

Internhyror  34 17 17 34 0 

   

Summa kostnader  32 162 9 014 8 427 23 937 8 225 

   

Intäkter  -13 742 -4 198 -2 702 -6 681 -7 061 

   

Netto  18 420 4 816 5 725 17 256 1 164 
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  MAS/biträdande socialchef, 
administrativ handläggare/ekonom, biståndshandläggare äldreomsorg, chefer inom 
äldreomsorgen  och HSL enheten samt generella kostnader för data, kontorsmateriel, 
utbildningar och gemensamma åtaganden. Personalpool, hyra och övergripande kostnader för 
äldreboenden. Även  stora delar av statliga stimulansmedel och projekt ligger inom 
verksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har inte haft full bemanning på alla tjänster under hela perioden, långtidssjukskrivning, 
partiell föräldraledighet har inte ersatts med vikarier. Vi har fortsatt genomförandet av statliga 
medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Planering för utökning och flytt av 
Kommunrehab, ordna utbildningar för all personal inom äldreomsorg har varit två andra stora 
händelser. Kostnaden för utskrivningsklara har minskat betydligt, endast 4 dagar för 2016. 
Brist på ekonom/controller har inneburit svårigheter att följa upp ekonomin. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits enligt plan. Personalen, både handläggare och 
chefer , har getts möjlighet till vidareutbildning. Personalpoolen har varit navet i rationell 
personalplanering bland baspersonal. Chefernas arbetssituation behöver förbättras enligt 
revisionsrapport.  Socialnämndens mål anses vara  delvis uppfyllda inom socialnämndens 
ledning. Vi uppnår målet när det gäller utbildad personal inom ledningen .Övriga mål finns inga 
mätpunkter på ännu. 
 
Ekonomi 
Resultat + 1164 ,  överskottet beror  uteslutande på att  intäkter i form av statliga stimulansmedel 
och lönebidrag har varit högre än under 2015. Budgeten för personalpoolen är svår att överblicka 
då intäkterna sker i form av omföringar mellan verksamheter. Pengar avsatta för löneökningar 
ligger ofördelade vad gäller Kommunals avtalsområde. 
 
Personal 
Sjuktalet har ökat , ligger på 4,14 jämfört med 3,26 under samma period 2015. Medarbetarsamtal 
och lönesamtal har hållits Arbetsplatsträffar och facklig information och förhandlingar  har 
genomförts enligt plan. Det har varit svårt att rekrytera chefer under första halvåret. Vakanser 
har uppstått och frånvaro av chefer drabbar alla på negativt sätt. 
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Framtiden  
Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska vara  
god så vi kan konkurrera om arbetskraften. Vi måste arbeta mer med långsiktig 
personalförsörjning . Samarbete med Akademi Norr för att får en lokal socionomutbildning 
hösten 2017, samarbete med gymnasieskolan inom Vård och omsorgscollege, är två viktiga delar 
När kommunen förvärvar fastighet av landstinget kommer vi att planera för äldrecenter med 
utökade korttidsplatser bl a.  
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
 
Personalpool samt oplacerade tillsvidareanställda 
 
Vi har få. oplacerade tillsvidareanställda.  Inför framtidens pensions avgångar  kommer behovet 
av utbildad personal att vara stor .Därför annonseras alla tjänster ut externt för att man ska kunna 
få sökande utifrån. Idag kan man få längre vikariat fast man inte har LAS-företräde.  
 
Personalpoolen 
Personalstyrkan består av 11 personer, 9 kvinnor och 2 män. Vi har liten sjukfrånvaro och 
kontinuiteten i denna grupp är hög. Vi har arbetsplatsträffar ca 1 gång/ 5 v. Medarbetarsamtal 
och lönesamtal har genomförts. 
 
Vi har sett att det finns en tendens att vi får fler beställningar på delade turer och längre pass 
samt flera korta pass på olika arbetsplatser under dagen, detta gör att belastningen blir större för 
de anställda i poolen pg a att de alltid ska arbeta när någon behövs så arbetstyngden har ökat. 
 
Vi har under hela året tagit ut vikarier genom TC pool även till kostenheten samt till boenden för 
ensamkommande. Vi har under tiden 151001- 161231, 3 anställda som arbetar som resurs. Detta 
har varit möjligt genom statliga stimulansmedel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. 
Vi har även fått medel till utökad samordningstjänst med 50 % →75% inom personalpoolen.  
 
Sjukfrånvaron ligger på  5,50 , jämfört med 3, 20 under första halvåret 2015. 
 
Ekonomi  
Personalpoolens budget är svårt att överblicka, vi har intäkter i form av stimulansmedel, övriga 
intäkter är omföringar via lönesystemet för personal som används ute i olika verksamheter.  
 
Framtiden  
Vi ser nyttan både ekonomiskt och personalmässigt av ett fortsatt samarbete med andra enheter 
inom kommunen.  
 
 
Eva Granlund 
Chef för personalpoolen 
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411 Individ och familjeomsorgen 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 
Personal  7 158 4 005 4 233 8 020 -862 
Verksamhet  16 201 8 992 9 143 17 106 -905 
Internhyror  0 0 0 0 0 
        

Summa 
kostnader  

23 360 12 997 13 375 25 126 -1 767 

        

Intäkter  -5 422 -4 398 -4 361 -7 269 1 847 
        

Netto  17 938 8 599 9 015 17 857 81 
 
Verksamheten 
Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, fastställande av faderskap, 
familjerätt, adoption, stöd och hjälp till barn/ungdom och föräldrar, vård i familjehem samt 
missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. 
Handläggningen omfattar även utredning, placering och uppföljning av ensamkommande 
flyktingbarn/-ungdomar. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med 
bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Ärenden avseende dödsbon handläggs enligt 
Ärvdabalken. Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen.  
 
Individ- och familjeomsorgens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del 
styrs av enskildas behov av stöd. Andelen utlandsfödda och flyktingar som efter sin 
etableringstid behöver stöd är fortsatt hög och ställer krav individanpassade insatser. 
 
Händelser av betydelse 
Individ- och familjeomsorgen har, efter en tid med vakanta tjänster och rekryteringssvårigheter, 
nu åter god bemanning. Vi har sedan ett par veckor åter en hemterapeut/familjestödjare vilken 
medför en stor lättnad och ger hopp till flera barnfamiljer. Endast en tjänst, som utredare barn 
och unga, är idag vakant. I socialsekreterargruppen finns tre anställda med bra utbildning, men 
som saknar socionomexamen. Med hjälp av HR-enheten har vi därför börjat titta på möjligheter 
till kompletterande utbildningsinsatser.   
 
I ungdomssatsningen samverkar vi med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och 
Sandbackaskolan för att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Målgruppen är unga 
i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar. Målet är att antalet som avslutar sina 
gymnasiestudier och kommer ut i arbete och egen försörjning ska öka. Genom 
ungdomssatsningen har vi fått utökade resurser med en socialsekreterare som på heltid ska jobba 
nära och intensivt med målgruppen. 
Inströmning av ensamkommande asylsökande flyktingbarn/-ungdomar har avstannat och 
handläggande socialsekreterare har fått möjlighet att komma ikapp med utredningsarbetet och 
uppföljningar.  
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Ekonomi 
Personalkostnaden ligger något under budget, vilket beror på ökad personalomsättning med 
perioder av vakanser samt kortare perioder av sjukskrivningar. 
 
Kostnaden för familjehemsvård (barn och unga) fortsätter att öka och vi har idag ingen pågående 
återsökningsbar placering. 
 
Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar ökar. Inte främst beroende på att fler placeras, 
utan för att andelen återsökningsbara placeringar minskar. 
 
Kostnaderna för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem visar på ett överskridande 
med hela 82 % för första halvåret. 
 
Måluppfyllelse inkl nyckeltal 
 
Barn och unga 
Under första halvåret har Individ- och familjeomsorgen mottagit 34 anmälningar om barn och 
ungdomar som kan befaras fara illa, vilket är betydligt färre än föregående år. Vi ser att de 
anmälningar som kommit in i stor utsträckning rör sedan tidigare av socialtjänsten kända barn 
och ungdomar, medan anmälningar gällande ”nya” minskat.  Förhoppningsvis är minskningen ett 
resultat av att vår samverkan enligt Norrbus börjar ge resultat, då vi tidigare kan uppmärksamma 
behov av stöd. 
 
Med en utredartjänst vakant har vi dock inte kunna hålla lagstadgade utredningstider eller helt nå 
målen. 
 
Vård i familjehem/institution 
8 barn/unga har varit placerade i familjehem och 6 i förstärkta familjehem. 5 ungdomar har 
vårdats på institution. Två placeringar sker med stöd av LVU, övriga enligt SoL. Delar av 
vårdkostnaderna återsöks från Migrationsverket, men andelen ensamkommande som placerats 
utanför kommunens egna grupphem fortsätter att minska.  
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
Netto utbetalt: 2 471 tkr (2 394 tkr första halvåret 2015). Fler biståndssökande behöver mer stöd 
i form av samhällsinformation, ekonomisk planering och tolktjänster. Med anledning av detta är 
målen inte helt uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan  
9 nya ärenden har tillkommit (5 nya under första halvåret 2015). 5 personer har erhållit bistånd i 
form av institutionsvård, samtliga enligt SoL (2 personer första halvåret 2015).  
Tillgängligheten är fortsatt god. Målen anser vi vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn 
Handläggningstiden vid ansökan om serveringstillstånd är fortsatt lång och utredningarna 
bristfälliga. Några tillsynsbesök har inte skett under perioden. Målen är ej uppfyllda.  
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Framtiden  
Individ- och familjeomsorgens mål är och måste vara att fortsätta utveckla vårt arbete med barn 
och unga. Det gäller det förebyggande arbetet, genom vår delaktighet i arbetet på kommunens 
mötesplats för unga ”Humlan”, medverkan i barn- och ungdomsgruppen, information gällande 
droger, uppsökande verksamhet och samverkan enligt Norrbus. Det gäller även 
utredningsarbetet enligt BBIC och utformandet av stödinsatser. 
 
För att fler ska vilja arbeta inom Individ- och familjeomsorgen och de som redan gör det ska 
vilja och orka arbeta kvar och känna att de ges förutsättningar att göra ett bra arbete behöver vi 
jobba mer med avgränsning av ansvarsområden, tydligare rutiner och ett fungerande 
ledningssystem. 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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431 Avdelningen för funktionshindrade 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  44 711 23 064 24 229 46 929 -2 217 

Verksamhet  12 376 6 270 7 688 12 725 -349 

   

Summa kostnader  57 087 29 334 31 917 59 654 -2 566 

   

Intäkter  -22 376 -13 259 -14 101 -25 287 2 911 

   

Netto  34 711 16 075 17 816 34 366 345 
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av 
funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, gruppboenden, dagverksamheter, 
ledsagning, kontaktpersoner, kontaktfamilj, stöd i boendet m.m. 
 
I kommunen finns 19 ärenden med personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). 10 
av dessa ärenden har kommunen som utförare och därmed AFF som arbetsgivare för 55 
personal. I övrig verksamhet finns 39 personal i gruppbostäderna, boendestödjare och daglig 
verksamhet + 10 personal som utförare av personlig assistans enl. LSS och ledsagning + 19 
kontaktpersoner. 
 
Verksamheten har 2,8 tjänster personalledning och verksamhetsansvar för 104 personal med 
tillhörande verksamhet + kontaktpersonerna. All personal har inte heltidstjänster och ledsagare 
kan ha ett fåtal timmar per vecka. Arbetsgivarrollen och verksamhetsledning upplevs i dagsläget 
för tungt på 2,8 tjänster.  Många ärenden och lösningar är i dagsläget mycket mer komplicerade 
än tidigare. 
 
Från juni har AFF haft förstärkning inför sommaren/ semesterperioden och från april har vi haft 
vikarie 100 % för en 75 % sjukfrånvaro handläggare.  
 
Det aktuella läget medför att vi måste ha fortsatt förstärkning i ledning/chefer inom AFF för att 
klara verksamheten. Det innebär även att AFF behöver fler kontor för att kunna utföra sitt arbete 
effektivt och med respekt för både enskildas, brukares och personalens integritet i möten med 
chefer och handläggare. 
 
Ekonomi 
Vi överskrider budget i kostnader, men även i intäkter. Vi har fått en ”klumpsumma” retroaktiv 
ersättning från migrationsverket som medför att intäkterna är högre än beräknat. Utan den 
”klumpsumman” skulle våra intäkter legat under budget. 
 
Försäkringskassan ändrar sina rutiner för utbetalning av personlig assistans enligt SFB. Från 
oktober kommer utbetalningen att ligga i efterskott i stället för som det är nu, när den utbetalas 
innevarande månad.  
 
Ovanstående och ökad komplexitet, som medför kostnader gör att prognosen blir mycket osäker 
men ser  ut att hamna på + 345  
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Personal / Måluppfyllelse 
Stimulansmedel, á 185.0 kommer att ge oss möjlighet att fortsätta ge vår personal kompetens 
utveckling  inom områden där vi ser brister. En utbildningsgrupp finns med representanter från 
chefer och fackliga organisationer för förslag till utbildningar och planering. 
 
Jag ser dock en fara i att arbetsbelastning, brist på vikarier och stress, kan medföra att vi inte 
kommer att kunna använda stimulansmedlen optimalt. 
 
Det har blivit mycket mer komplicerat utifrån varje brukares situation och behov att ge personal 
och verksamhet ett gott stöd. Vi har stora utmaningar att möta för personal och chefer. 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef avd. för funktionshindrade (AFF) 
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451 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  30 295 14 551 14 488 30 067 228 

Verksamhet  4 512 2 454 2 213 4 922 -410 

Internhyror  0 0 0 0 0 

Summa kostnader 34 808 17 005 16 701 34 990 -182 

Intäkter  -3 335 -1 710 -1 673 -3 436 101 

Netto  31 473 15 295 15 027 31 554 -81 
 
Hemtjänst  
Hemtjänsten består av sju grupper, fem i tätorten, samt i Glommersträsk och Moskosel. 
Beviljade insatser verkställs mellan kl. 06.30 och 21.30. 
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av distriktssköterska eller enl SoL i form av 
egenvård. 
Omsorgs- och omvårdnadsbehovet har under första halvåret varit lägre jämfört med tidigare år. 
Vi har därför kunnat vakans hålla delar av tjänster i samband med längre frånvaro.  
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus, installation och åtgärd av larm samt 
gemensamma aktiviteter för våra brukare 
 
Ant 
brukare 

2016 2015  Ant 
tim  

2016 2015 

Jan 237 237  Jan 7951 8445 
Feb 233 237  Feb 7863 7732 
Mars 231 237  Mars 7619 8326 
April 235 237  April 7013 7873 
Maj 238 240  Maj 7422 8072 
Juni 236 240  Juni 7148 7942 
     45016 48390 

 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på att vi har vakanshållit delar av 
tjänster, sparat timmar vid korttidsfrånvaro och lagt semesterschema med lägre bemanning. En 
sammanhållen hemtjänst med verksamhetsnära chefer, bidrar till samarbete och att hålla nere 
behovet av vikarier vid korttidsfrånvaro. Vi har också haft unga outbildade semestervikarier med 
lägre timlöner. 
 
Trygghetslarm/Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Närståendestöd 
Inget avvikande mot budget. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har under sommaren verkställt insatser för brukare som kommer från annan kommun. 
Insatserna har varit fyra gånger per dag och det har krävts dubbelbemanning vid samtliga 
tillfällen, ca 450 insatstimmar (inkl. restid). Personalpoolen har på ett föredömligt sätt tagit 
ansvar för att samordna insatserna. 
Under maj månad examinerades en vårdhundsförare med utmärkt resultat. 
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Personal/Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön har under sommaren, i stort sett, varit bra. Undantag finns, där arbetsmiljön är 
psykiskt påfrestande men där finns också handlingsplaner och stöd. Personalen erbjuds bl a 
enskilda samtal.  
 
För första gången på flera år har man redan vid semesterplaneringen kunnat minska behovet av 
vikarier. Vi har haft duktiga och ansvarstagande semestervikarier, och det har varit en mycket 
god stämning mellan grupperna och man har tillsammans hittat lösningar när det saknats vikarie 
eller vid tillfälliga toppar. 
 
Sjukfrånvaron för perioden, 10,6 %, en ökning med 2,7 % jämfört med samma period 
föregående år. Det beror huvudsakligen på långtidsfrånvaro. Under första halvåret har tio 
personer varit sjukskrivna två månader eller mer. Ingen av dessa är arbetsrelaterade. 
Sommaravtalet, där ordinarie personal fått ersättning när man arbetat extra pass på lediga dagar, 
har gjort att vi klarat bemanningen. 
 
Omsättningen på timvikarier fortsätter att vara hög då de snabbt får tills vidare tjänster eller 
längre vikariat. 
 
Sex tillbud men inga arbetsskador har rapporterats. Nödvändiga åtgärder pga tillbuden har 
vidtagits. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Mätningar saknas ännu vad gäller brukarnöjdhet, senaste mätningen 2015 låg vi på 96 % 
nöjdhet. 
Informationen på hemsidan är uppdaterad, dock saknas lätt läst och talsyntes. 
Personalen består till mer än 80 % av utbildade undersköterskor, vi har god måluppfyllelse.  
 
Framtiden 
Det som står i fokus nu är den planerade flytten till fastigheten Länsmansgärdan. Hemtjänstens 
personal och vi chefer ser fram emot detta. Vi hoppas på att även biståndshandläggarna kommer 
att flytta till fastigheten då det är bra för verksamheten och samarbetet med fysisk närhet. 
Vi planerar för gemensamma rutiner om hur vårdhunden skall användas i våra verksamheter. 
Förslagsvis kommer chefer och HSL personal att kunna skriv en form av remiss till de brukare 
som kan ha nytta av träning med vårdhund. Träningen kan vara för att stärka både fysiska och 
psykiska förmågor. 
På grund av sviktande brukarunderlag och brist på vikarier måste vi se över hur vi skall klara 
verksamheten i Moskosel. 
 
 
Lena Lindgren 
Hemtjänstchef 
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4522 Ekan, Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  3 200 1 722 1 523 3 347 -148 

Verksamhet  310 89 116 272 38 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  3 510 1 811 1 639 3 619 -110 

   

Intäkter  -40 -43 -18 -86 46 

   

Netto  3 470 1 768 1 620 3 533 -64 

 
Verksamheten 
Ekan är ett vård- och omsorgsboende med åtta boendeplatser. I gruppen arbetar sju 
undersköterskor/vårdbiträden och en Patientansvarig sjuksköterska är knuten till boendet.  
 
Händelser av betydelse 
Ekans chef har varit sjukskriven  under del av året, det har medfört att planering och uppföljning 
inte har kunnat göras i samma utsträckning som tidigare. Under år 2015 började en av de 
anställda på Ekan en vårdhundsutbildning. Den beräknas vara klar under hösten 2016. 
Baspersonalen kommer att tillsammans med sin hund att kunna användas inom hela 
äldreomsorgen samt inom avdelningen för funktionshindrade. 
 
Under hösten 2015 infördes ett resursteam inom äldreomsorgen, bekostat av statliga 
stimulansmedel. Vi gör beställningar för olika typer av aktiviteter för de boende. Det har varit 
mycket uppskattat hos både boende och personal. De boende har kunnat gå på konsert, besöka 
ishallen för att se på hockey, vara i solrummet, gå ut och fika, gå promenader eller  få en 
pratstund ensam med personal. Förutom detta utförs det alla veckor  aktiviteter i större grupp 
eller enbart med en individ. Dessa aktiviteter genomförs med de boende utifrån dagsform och 
hälsa. 
 
Ekonomi 
Den totala förbrukningen är 50 % vid delåret, det tyder på att vi kommer att hamna på ett 
överskridande. Både kostnader och intäkter ligger strax över budget. 
 
Vi sambeställer mycket varor tillsammans med Krehab och erfarenheten av detta gör att vi 
kommer att bryta ner beställningarna till gruppnivå, där det är möjligt. Orsaken till detta är att 
det blir mer sårbart att endast ha två stycken beställare för totalt två avdelningar. Under delåret 
har kostnaderna för matinköp ökat och vi kommer att se över rutiner för inköp och matsedel för 
mellanmål. 
 
Personal 
På Ekan finns 6,5 årsarbetare, innebär något högre bemanning än i övriga boenden. Anledningen 
är att om gruppen består av färre personer kan man inte få ihop ett schema. Kostnaderna för 
timlöner och sjuklöner har ökat något, sjuktalet ligger på 18,82 , något lägre än 2015, 
huvudsakligen långtidssjukskrivningar. 
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Måluppfyllelse och Nyckeltal. 
Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Utveckla medborgar-/kunddialog 
Brukarnas nöjdhet ska vara hög 

Röd Gul Grön 
≤80 resp 50 81-90, resp 51-62 ≥91 resp 63 
Hemtjänst 93 % nöjda  Boende 62 %  Resultat saknas, mått kommer hösten 2016  
 

Utveckling/Tillväxt 
Långsiktig hållbar utveckling 
Underlätta för näringsliv och företagare 
God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer 

Röd Gul Grön 
≤ 70 71-83 ≥ 84 
Informationsindex för kommunens webbplats äldreomsorg 
Aktuell information finns på kommunens hemsida, dock saknas info på lätt svenska och talsyntes 
 

Ekonomi 
God ekonomisk hushållning 
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Kostnaden per brukare, exkl. lokalkostnad, i särskilt boende ska vara lägre än i jämförbara kommuner. 

Röd Gul Grön 
≤ 2 % 2,1-3,9 ≥ 4 % 
2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i jämförbara kommuner 
Mätning för 2016 kommer först juni 2017, i samband med räkenskapssammandraget. Går inte att bryta ned på 
enhetsnivå, Kostnaden för Ekan kan ligga något högre då Ekan har högre bemanning per brukare 
 
Arbetsgivare 
Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning 

Röd Gul Grön 
≤  70 % 70,1-79,9 ≥80 % 
  Mer än 80 % har 

undersköterskeutbildning 
 
Framtiden 
Vi ska fortsätta med att vårt arbete vad det gäller god arbetsmiljö och gott bemötande gentemot 
våra boende, dess anhöriga och övriga som vi möter i vårt dagliga arbete. 
 
 
Camilla Jansson 
Boendechef 
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Kommunrehab 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  3 737 1 920 1 799 3 865 -128 

Verksamhet  319 171 425 355 -36 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  4 056 2 091 2 224 4 220 -164 

   

Intäkter  -100 -9 -329 -24 -76 

   

Netto  3 956 2 082 1 896 4 196 -240 
 
Verksamheten 
Kommunrehab består av 9 ordinarie korttidsplatser, samt 1 akutrum (två platser).  
Korttidsplatserna används för avlastning, växelvård, rehab mellan sjukhusvistelse och hemgång 
samt kortidsvård i väntan på plats i vård och omsorgsboende.  Under  perioden har de  flesta  fått 
boende ganska snabbt efter beslut. 
 
Händelser av betydelse 
Kommunrehabs ordinarie chef är tjänstledig sedan mars 2016 och under sommaren har vikarien 
på chefstjänsten varit sjukskriven.  Det har varit stor personalomsättning bland baspersonal, 
hälften av personalen är  nya eller vikarier. Krehabs personal har tillsammans med chef påbörjat 
planeringen för flyttning till nya lokaler. 
 
Vi har arbetet fram en handlingsplan så vi vet hur och vad vi ska göra om arbetsbelastningen 
ökar igen så vi kan sätta in åtgärder innan det blir alldeles för jobbigt. 
 
Ekonomi  
Intäkterna är lägre än budgeterat, de flesta som får korttidsvård på Krehab har redan hemtjänst så 
någon ytterligare avgift tas inte ut. Både personal och verksamhet har kostat något mer än 
budgeterat. Vi har sett över pedagogiska måltider eftersom kostnaden steg från 0:- 2015 till 
11 247:- som kostenheten fakturerade under första delen av året. 
 
Vi har haft en pensionsavgång och många introduktioner under året, det kan vara en del av 
förklaringen till kostnadsökningen på personalbudgeten. 
 
Vi köper fortfarande städ för att städa toaletterna på avdelningen en gång/dag av kommunens 
städ för att personalen ska få mer tid till omvårdnaden. Under de perioder vi har det lugnt så 
försöker vi se över behovet av vikarier för att kunna spara pengar. 
 
Personal 
Bemanning: 7,0 årsarbetare 
Sjukfrånvaron ser ut att ha ökat jämfört med 2015.  
Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT.  
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Engagerade och nöjda medarbetare och kunder-Brukarundersökning redovisas hösten 2016, 
ingen medarbetarundersökning genomförd. 
 
Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Planeringsdag har genomförts 
under mars månad. Medarbetarsamtal har genomförts under året. 
 
God service och trygghet- brukarundersökning kommer senare. 
 
God ekonomisk hushållning- redovisas årligen efter räkenskapssammandraget. 
 
Kompetens och arbetsmiljö- enligt personalbudgeten är 100 % av personalen utbildade 
undersköterskor. Vi försöker att hålla utbildningsnivån även bland vikarier, vi lyckas inte alltid. 
 
Samarbetet mellan sjuksköterskorna och rehabpersonalen är bra, vilket tillsammans leder till en 
hög kvalitet på genomförda insatser.  
 
Personaltäthet: antal årsarb. antal platser täthet/rum 
Krehab (dag) 7,0 9 (+ 1 akutrum) 0,77 (0,70) 
 7,0 11       0,63 
 
Framtiden 
Planerna att flytta Kommunrehab till nya lokaler är framflyttade men vi jobbar vidare med både 
innehåll lokaler. 
 
Krehab kommer att byta namn till Bryggan när vi flyttar. Från hösten 2016 anställs tillfälligt en 
chef på heltid för att tillsammans med personalen genomföra förändringar, både lokalmässigt och 
med uppdraget. 
 
Vi kommer att arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska. Bla annat jobbar vi 
vidare med PPP för att få till ett bra arbetssätt så att stressen och arbetstyngden minskar. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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4523 Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  19 694 9 998 9 993 19 694 0 

Verksamhet  1 463 739 597 1 483 -20 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  21 158 10 737 10 591 21 178 -20 

   

Intäkter  -769 -433 -379 -799 30 

   

Netto  20 389 10 304 10 212 20 379 10 
 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D och  är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med 
totalt 42 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs 
behov. Under andra kvartalet har det skett sju utflyttningar och till dags datum 8 
inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
Resursteamet har varit en stor tillgång för Länsmansgården 
 
Ekonomi 
 Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under perioden. 

Personalen har fått information om avtal och upphandling med syfte att på så sätt hålla 
kostnaderna för inköp av mat så låg som möjligt. Kostnaderna för pedagogiska måltider 
som debiteras av kostenheten blev mycket höga under en period, vi har sett över hur 
pedagogisk måltid används för att få ned kostnaden. 

 Maskinparken kommer att bytas ut efter hand. En ny diskmaskiner samt en stor 
tvättmaskin är inköpt 

 Liten minskning på sjukskrivningar under perioden 
 
Personal 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt 
intag och behov av vikarier, dock har man märkt en minskning av vikarier, vilket kräver en hel 
del pusslande och omfördelning av personal för att få verksamheten att gå ihop. 
 
 Sommaren är överstånden och många av de vikarier vi använt oss av är utlandsfödda och det 

har fungerat relativt bra. 
 Arbetsförmedlingen har lämnat bidrag för nystarts och instegsjobbare. 
 Vikarietillgången är inte lika dålig.  
 Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet. 
 Systematisk arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
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Måluppfyllelse och nyckeltal 
2016 års brukarenkät är inte publicerad ännu. 
Bland ordinarie personal uppnår vi med råge målet att minst 80 % ska ha utbildning. Under 
sommaren uppnår vi inte målet. 
 
Framtiden 
Fortsatt handledning i journalverktyget Treserva. Förbättring av arbetsordningar. 
Att nöjdheten bland boende och anhöriga skall öka 
Ett anpassat arbetssätt för att möta upp krav på hemtjänst i särskilt boende. 
 
 
Anita Edenholm 
Boendechef 
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4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  22 195 11 383 11 438 22 996 -800 

Verksamhet  8 069 4 399 3 805 7 940 129 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  30 265 15 782 15 244 30 936 -671 

   

Intäkter  -4 538 -2 340 -2 290 -4 618 80 

   

Netto  25 727 13 442 12 954 26 318 -591 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 48 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har sedan 2013 två korttidsplatser i huset, en på Björken och en på Blåklockan vilka har varit 
belagda större delen av januari-juni 
Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i 
gemensam matsal.  
 
Händelser av betydelse 
Vårdtyngden har periodvis varit hög i tre av grupperna. Vi har även tittat över scheman för att få 
mer personal under helgerna utan att behöva ta in extra personal.  
 
Vi har infört PPP (praktisk professionell planering), vilket innebär att strukturera verksamheterna 
och planera vardagen på ett bättre sätt. Var och en vet vad de ska göra och varför man är på sitt 
arbete. Ambitionen att genomföra aktiviteter för de boende har ökat.   
 
Nytt larmsystem, klart i maj. 
 
Ekonomi 
Vi har förbrukat 52,3 % vilket är högre än budget för denna period. Ser ut som att Ringelstas 
personalbudget blivit något lägre än vad som motsvarar bemanningen.  
 
Vi har tagit in extra personal under perioden, då hälsotillståndet för boende har krävt det. 
Sjukfrånvaron har totalt varit ungefär samma nivå som förra året, men med stora variationer 
mellan grupperna.  
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal.  
 
Större delen av perioden har arbetstyngden varit hög. Personal uttrycker stress, otillräcklighet för 
de boende vilket bl a gör att dokumentationen inte hinns med, samt trött och slut personal 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Medborgar/Kund 
För 2016 finns ännu inga resultat. 
 
Arbetsgivare: 
Minst 80% har adekvat utbildning.  
 
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Svalan 9,00 14 14 0,64 0,64 
 
Björken 6,80 11 11 (12) 0.61 (0,56) 0.61 
 
Rönnen 8,40 13 13 0.64 0,64 
 
Blåklockan 6,80 11 11 (12) 0,61 (0,56) 0,61 
 
Ringelsta. (med nattpersonal) 
9,64 41,14   0,83 0,83 
 
Eftersom Blåklockan och Björken har korttidsplats så har vi i början av året behövt ta in extra 
personal när de varit belagda pga att vårdbehovet har varit högre.  
Vi ser till så att alla grupper i huset hjälper varandra, när möjlighet finns, istället för att ta in 
extra personal. 
 
Framtiden 
Vi fortsätter att se över bemanningen i alla grupper och även arbeta för att få personalgrupperna 
att bli bättre på att samarbeta. 
 
Vi fortsätter arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska för att personalen ska känna 
arbetsglädje och orka med arbetsbelastningen eftersom vi ser att de som flyttar in på Ringelsta 
har stora vård- och omsorgsbehov. 
 
Ombyggnation av 2 toaletter pga arbetsmiljön. 
 
 
Malin Bokstrand 
Monica Nilsson 
Boendechef 
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453 Hälso och sjukvårdsenheten 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  11 576 5 899 5 477 11 776 -200 

Verksamhet  2 715 1 741 1 659 3 245 -530 

Internhyror  0 0 0 0 0 

   

Summa kostnader  14 291 7 640 7 136 15 021 -730 

   

Intäkter  -291 -427 -371 -669 378 

   

Netto  14 000 7 213 6 766 14 352 -352 
   Periodresultat     -213 
 
Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet innefattar all kommunens legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal, sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens 
särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt 
boende för personer över 18år. Vid utgången av juni är ca 70 personer inskrivna i hemsjukvården 
och ca 128 har vård & omsorgsboende, andelen oplanerade hembesök varierar mycket. 
 
Händelser av betydelse 
Rekrytering av 4 sjuksköterskor till enheten. 
Läkarmedverkan inom hemsjukvården har förbättrats genom vilket underlättar sjuksköterskornas 
arbete. 
 
Ekonomi 
 Utfallet per 2016-06-30 pekar mot ett underskott på ca 200 000 men detta kan delvis 

förklaras med att stora förrådsbeställningar och materiel beställs avseende 
sommarmånaderna.  

 Beräknar klara verksamheten inom budget. 
 Fler som vårdas inom enhetens ansvarsområde är svårt sjuka och behöver mer resurser både i 

form av hjälpmedel, sjukvårdsmaterial, syrgas och personal.  Vi utför mer sjukvårdsinsatser 
och är bättre på att ta hem från sjukhus snabbt vilket ökar resursförbrukningen hos oss. 

 Under perioden har fler personer med sår vårdats vilket även det kräver mer resurser av 
material, hjälpmedel och personal. 

 
Personal 
Under våren har 4 sjuksköterskor rekryterats och introducerats de kommer vara anställningsklara 
från hösten 2016, detta innebär att vi har sjuksköterskor på alla tjänster.  
 
Framtiden 
Med full styrka i sköterskegruppen planeras att genomföra förebyggande hembesök och satsa på 
kvalitetsarbeten som tidigare har fått stå tillbaka.  
 
 
Viktoria Norberg 
Chef hälso- och sjukvårdsenheten 
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Socialnämnden 2016-09-26 90 
 

 
 
 
Uppföljning av 
socialnämndens 
investeringsbudget till och 
med 2016-06-30 
 
 ./. Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 

Sn § 50 Dnr 00085/2015 041 
 
Redovisning fram till 2016-06-30 av socialnämndens investeringsbudget för 
2016 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2016-09-26 § 50. 
 

Delårsredovisning 2016-06-30 av socialnämndens investeringsbudget 
 
 
 

Investeringsprojekt 2016 
Socialnämnden 

Budget 
2016 
(tkr) 

Investera
t t.o.m. 

2016-06-30 

Kvar av 
budget  

Prognos 
2016 

Socialnämnden 1 754 1354 399 1 754 

Projektnamn 0404  
Larm och lås Ringelsta 

    

 Utfört inom projektet till och med 2016-06-30 
 Planerade händelser inom projektet-Genomfört 

huvudsakligen maj 2016 
 Avvikelser som skett eller befaras gällande inriktning, 

omfattning, ekonomi, tidpunkt m.m.-Inga avvikelser 
 Är projektet avslutat / kommer ej att genomföras?-

Projektet avslutas september 2016 
 
 Diarienummer för upphandlingsärende UH 2015-64 

 

1 544 1 354 189 1544 

Projektnamn 0405 Diskdesinfektorer     

 Utfört inom projektet till och med 2016-06-30- Inget 
utfört 

 Avvikelser som skett eller befaras gällande inriktning, 
omfattning, ekonomi, tidpunkt m.m.- 

Försening på grund av att vi väntat in omflyttningar 
inom Hälsocentralen-Kommunrehab 

 Är projektet avslutat / kommer ej att genomföras?-
Projektet  kommer att genomföras 2016 

 Diarienummer för upphandlingsärende UH 2014-26 
 

60 0 60 60 

Projektnamn 0406 Utbyte spoldesinfektorer     

 Utfört inom projektet till och med 2016-06-30- Inget 
utfört 

 Planerade händelser inom projektet-Genomförs under 
hösten 2016 

 Avvikelser som skett eller befaras gällande inriktning, 
omfattning, ekonomi, tidpunkt m.m.-Tidpunkten har 
skjutits fram då vi väntat på besked ang inflyttning av 
Krehab i nya lokaler. 

 Är projektet avslutat / kommer ej att genomföras?-
Projektet kommer att genomföras 2016 

 Diarienummer för upphandlingsärende UH 2014-26 
 

150 0 150 150 
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Socialnämnden 2016-09-26 91 
 

 
 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2016 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Socialnämnden 
. Revisorer 

 
 Bilaga ./. 

Sn § 51 Dnr 00033/2016 709 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll.  
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske 
till nämnden.  
 
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Uppföljning avser januari – juni 2016. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 

_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2016-09-26 § 51. 1 (2) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan januari-juni 2016 – Socialnämnden 
Utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk hushållning Beslut 

Personalplanering 
Kontroll mot 
budget 
Time 
careplanering 
 
 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning- socialnämnden prognosticerar budget i 
balans. Prognosarbetet fungerar fortfarande inte tillfredsställande då 
vi inte har tillgång till controllerfunktion. 
Personalplanering fungerar tillfredsställande, trots att vi haft brist på 
chef på flera ställen under perioden. 
 
 
Uppföljning av avtalstrohet samt medverkan vid möten om 
upphandling fungerar bra. Få inköp utanför avtal. 

Återsökning från 
Migrationsverket samt 
uppföljning av projekt 

Ekonomisk förlust 
för kommunen 

Kontroll i 
Treserva, 
placeringsbeslut 
Kommunicera 
mellan 
socialtjänsten och 
AME 
Kontroll i DEVIS 

Återsökningarna fungerar bra. 
Medel från Socialstyrelsen har rekvirerats i tid och vi behöver inte 
betala tillbaka något till Socialstyrelsen för 2015 års stimulansmedel, 

 

   



 2 (2) 
 

 
Mål/Styrdokument 

Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 

Rättsäker biståndsbedömning 
och övrig handläggning , 
följsamhet till lagstiftning i 
utförandet 

Fel biståndsbeslut 
tas 
Fel person har 
tillgång till uppgifter  
Fel åtgärder i 
utförandet 
 

Stämma av att 
rutiner för 
handläggning 
följs 
Följa upp att 
riktlinjer följs 
Uppföljning av 
vilka som haft 
tillgång till 
uppgifter 
 
Kontroll av 
utredningstider 
inom utredningar 
barn och unga 

Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande, inget 
uppseendeväckande trots många oerfarna vikarier 
Loggkontroller inte genomförda. 
Säker inloggning för personal med SITHS-kort används i stor 
utsträckning. 
Inom Individ och familjeomsorgen finns brister i handläggningen, 
beroende på personalsituationen sedan hösten 2015, för långa 
handläggningstider för barn och unga, brister i dokumentation och 
kommunikation 
 
 
Pågående utredningar 160630: 
Totalt 91 st varav 50 ensamkommande 
Utredningstiden ligger mellan 175-1518 dagar , utom för 
ensamkommande där tiden ligger  mellan 17-33 dagar. Alla ärenden 
utom de 50 för ensamkommande överskrider 4 månadersgränsen. 
 

Evidensbaserade insatser Fel insatser används Brukares 
uppfattning av 
hur vården utförs 
Uppgifter från 
kvalitetsregister 
 
Uppföljning av 
utbildningsinsatse
r och projekt 

Senior Alert används till viss del inom verksamheterna för äldre 
Socialsekreterare har utbildats i BBIC 
Biståndshandläggare har utbildats i ÄBIC/IBIC 
Resultat från Öppna jämförelser 2016 visar att verksamheten till viss 
del använder ett kunskapsbaserat arbetssätt, företrädesvis inom IFO 
och ÄO. 
 
Fortsatt utbildning/handledning inom AFF/ÄO, Ola Polmé har besökt 
oss under en hel arbetsvecka. 

Kontroll av verkställighet av 
fattade beslut , rapportering till 
socialstyrelsen, revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande 
och betalnings-
ansvar 

Verkställigheten av fattade beslut är fortsatt god. 
Inga vitesförelägganden. 
Betalningsansvar-  
Landstinget har fakturerat 62 200:- , betydligt lägre summa än 2015 
Vid delåret rapporteras att vi har balans vad gäller sökande och 
tillgängliga vård och omsorgsboendeplatser 
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Socialnämnden 2016-09-26 92 
 

 
 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2016 - 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Revisorer 
 

Sn § 52 Dnr 00025/2016 042 
 
Ekonomisk uppföljning till och med augusti 2016 redovisas. 
 
Månadsrapporten för augusti pekar mot att socialnämnden klarar sin budget. 
Många osäkra faktorer i form av kostnader inom individ och familje-
omsorgen (placeringar av barn och personer med missbruk), kostnader och 
intäkter inom avdelningen för funktionshindrade samt att socialtjänsten inte 
haft tillgång till egen ekonom under lång tid gör att det kan bli ett annat 
utfall än beräknat. 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos 
Års-

avvikelse 

Personal  166 027 101 923 101 121 162 679 3 348 

Verksamhet  55 023 35 976 37 396 56 298 -1 274 

Internhyror  34 23 23 34 0 

   

Summa kostnader  221 085 137 921 138 540 219 011 2 074 

   

Intäkter  -50 613 -34 112 -35 698 -48 869 -1 744 

   

Netto  170 472 103 809 102 842 170 141 331 

 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen läggs till handlingarna 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2016-09-26 93 
 

 
 
 
Riktlinjer för 
handläggning samt 
samverkan runt barn och 
unga som riskerar att fara 
illa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 
 
 ./. Bilaga 

Sn § 53 Dnr 00233/2016 751 
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa. 
Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och 
väsentlighet. 
 
Revisorernas granskning visar att arbetet med handläggning och samverkan 
runt barn och unga som riskerar att fara illa i begränsad utsträckning sker på 
ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen är bristande. Resultat 
och underlag för gjorda bedömningar redovisas i revisionsrapporten med 
undantag för stickprovskontroll. 
 
För framtiden har revisorerna lämnat följande rekommendationer: 
 
• Socialnämnden säkerställer att informationsöverföring mellan huvudmän i 

barn- och ungdomsärenden, som inte sker inom ramarna för Norrbus-
samarbetet, sker på avsett sätt. 

• Socialnämnden säkerställer att egenkontrollen inom området utvecklas i 
syfte att kvalitetssäkra mottagande av anmälan, förhandsbedömning och 
utredning i barn- och ungdomsärenden. 

• Socialnämnden säkerställer att det av kvalitetsledningssystemet framgår 
uppgifter som ingår i det systematiska arbetet med att säkra kvaliteten i 
handläggning och samverkan i barn- och ungdomsärenden. 

 
Utifrån revisorernas granskning föreslår enhetschef IFO, Anna Lindbäck, att 
socialnämnden antar framtagna riktlinjer som har syftet att förbättra 
handläggning, samverkan och internkontroll i ärenden som rör barn och 
unga som riskerar att fara illa. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för handläggning och samverkan runt barn och unga som 

riskerar att fara illa antas. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2016-04-12 § 30 
Revisionsrapport 
Beslut presidiet Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt 
barn och unga som riskerar att fara illa 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-09-26 § 53. 

 
 
 
 

 
 

Riktlinjer för handläggning samt 
samverkan runt barn och unga som 
riskerar att fara illa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Riktlinje 2016-09-26 Socialnämnden 

Dokumentansvarig Version Senast reviderad Giltig till 

Socialnämnden 1  Tills vidare 

Dokumentinformation Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn och unga som riskerar att fara 
illa 
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Riktlinjer för handläggning samt samverkan runt barn 
och unga som riskerar att fara illa 
 

Fastställt av socialnämnden 2016-09-26 § 53. 

 
Område Mål/delmål Aktiviteter Ansvarig Resurs Uppföljning 
Kvalitetssäkring Tydligare ärende-

föredelning. De 
socialsekreterare 
som handlägger 
barn – och 
ungdomsärenden 
ska inte ha andra 
tidskrävande 
arbetsuppgifter. 
 

Den påbörjade 
omfördelningen av 
ärenden slutförs. 
Nytillkommande 
barn- och 
ungdomsärenden 
fördelas till en 
begränsad grupp 
socialsekreterare. 

Enhetschef Återkommande 
gruppträffar med 
berörda social-
sekreterare för 
planering och 
omfördelning 

Månadsvis 
fram till 
beräknat 
slutligt 
genomförande 
februari 2017 

 
 

Att samtliga 
socialsekreterare 
som handlägger 
ärenden som rör 
barn och unga ska 
vara BBIC-
utbildade 

Fortsatt löpande 
utbildning 

Enhetschef BBIC-utbildare Klart december 
2016 

 Ta fram ett 
ledningssystem 
som stöd för att 
systematiskt och 
fortlöpande 
utveckla, följa upp 
och säkra 
kvaliteten i 
verksamheten 

Inhämtande och 
genomgång av 
närliggande och 
andra kommuners 
ledningssystem, 
samt utvecklande av 
ett kommuneget 

Socialchef och 
enhetschef 

Biträdande socialchef Förslag lämnas 
till 
socialnämnden 
maj 2017 

 Ökade kunskaper 
inom området 
social barn- och 
ungdomsvård 

Tid avsätts för 
inläsning av aktuell 
lagstiftning, 
socialstyrelsens 
allmänna råd och 
handböcker samt 
repetition av 
utbildnings-material 
BBIC 

Enhetschef och 
socialsekreterare 

Möjlighet att i viss mån 
själv styra över sin 
arbetsvecka/tidsbokning 
 

Veckovis vid 
träff gällande 
arbetet med 
barn- och 
ungdoms-
ärenden 

 Rättssäker 
handläggning 
genom löpande 
dokumentation 

Tid avsätts för i 
stort sett daglig 
dokumentation i 
pågående barn- och 
ungdomsärenden 

Socialsekreterare Möjlighet att i viss mån 
själv styra över sin 
arbetsvecka/tidsbokning 
 

Veckovis 

Samverkan och 
informations- 
överföring 

Fortsatt utveckling 
av samverkan 
enligt Norrbus. 

Samverkansträffar: 
Styrgrupp. en 
gång/termin 
Generell nivå, en 
gång/termin 
Individuell nivå, vid 
behov 
 
Intern utveckling 
Genomgång av avtal 
och lokala riktlinjer 

 
Socialchef 
Enhetschef 
Socialsekreterare 
 
 
Enhetschef 

Länsövergripande 
samverkansavtal, 
Norrbus 
 
 
 
Socialsekreterargruppen 

 
Löpande över 
året 
 
 
 
 
Kvartalsvis 

Egenkontroll Rättsäker 
handläggning och 
följsamhet till 
lagstiftning 

Regelbunden och 
bättre dokumenterad 
internkontroll 

Enhetschef Internkontrollplan Redovisning 
till nämnd 
halvårsvis 
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Socialnämnden 2016-09-26 94 
 

 
 
 
Revisionsrapport 
- Granskning av 
handläggning och 
samverkan runt barn och 
unga som riskerar att fara 
illa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 

Sn § 54 Dnr 00139/2016 007 
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa. 
Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och 
väsentlighet. 
 
Revisorernas granskning visar att arbetet med handläggning och samverkan 
runt barn och unga som riskerar att fara illa i begränsad utsträckning sker på 
ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen är bristande. Resultat 
och underlag för gjorda bedömningar redovisas i revisionsrapporten med 
undantag för stickprovskontroll. 
 
Rapporten kommer att kompletteras efter genomförda stickprovskontroller 
under våren 2016. 
 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 
 
• Socialnämnden säkerställer att informationsöverföring mellan huvudmän i 

barn- och ungdomsärenden, som inte sker inom ramarna för Norrbus-
samarbetet, sker på avsett sätt. 

• Socialnämnden säkerställer att egenkontrollen inom området utvecklas i 
syfte att kvalitetssäkra mottagande av anmälan, förhandsbedömning och 
utredning i barn- och ungdomsärenden. 

• Socialnämnden säkerställer att det av kvalitetsledningssystemet framgår 
uppgifter som ingår i det systematiska arbetet med att säkra kvaliteten i 
handläggning och samverkan i barn- och ungdomsärenden. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 30 att socialnämnden ska 
arbeta med att verkställa revisorernas rekommendationer och att 
återrapportering ska ske till kommunfullmäktiges oktobermöte. 
 
Socialnämnden har 2016-09-26 § 53 utifrån revisorernas granskningsrapport 
antagit riktlinjer som har syftet att förbättra handläggning, samverkan och 
internkontroll i ärenden som rör barn och unga som riskerar att fara illa. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige informeras om vidtagna åtgärder.  

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2016-04-12 § 30 
Revisionsrapport 
Beslut presidiet Tjänsteskrivelse Anna Lindbäck 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 95 
 

 
 
 
Revisionsrapport 
- Granskning av chefernas 
arbetssituation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 

 
 ./. Bilaga 

Sn § 55 Dnr 00220/2016 007 
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
chefernas arbetssituation. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet. 
 
Revisorernas granskning visar att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden endast i begränsad utsträckning har säkerställt 
att kommunens ledarresurser används på ett ändamålsenligt sätt. Miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnd bedöms till övervägande del ha säkerställt att 
nämndens ledarresurser används på ett ändamålsenligt sätt. Den interna 
kontrollen bedöms vara bristande. Resultat och underlag för gjorda 
bedömningar redovisas i revisionsrapporten. 
 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 
 
- Styrelsen och nämnderna prövar vilka behov som finns av att mäta och 

utvärdera chefernas arbetssituation i syfte att kunna identifiera 
utvecklingsområden, samt att styrelsen och nämnderna säkerställer att 
resultat och slutsatser av mätningar/undersökningar av chefernas 
arbetssituation hanteras på ett sätt som ger möjligheter att kunna vidta 
aktiva åtgärder utifrån resultat/slutsatser. 

 

- Styrelsen och nämnderna ser över det administrativa stödet till cheferna i 
syfte att skapa förutsättningar till att leda och utveckla verksamheten.  

 
Kommunfullmäktige har 2016-04-12 § 31 beslutat att kommunstyrelsen och 
nämnderna ska arbeta med att verkställa revisorernas rekommendationer. 
Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige i oktober.  
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Återrapport överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 

tjänsteskrivelsen från socialchefen. 

_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 31 2016-04-12 
Revisionsrapport 
Beslut presidiet Tjänsteskrivelse – Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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 2 (2) 
 
2. Förslag till åtgärder 
 Ett samstämmigt förslag från chefer och administratörer är att så många som 

möjligt i socialnämndens ledning och administration bör ha sina arbetsplatser i 
Hälsocentralens byggnad. Det ska underlätta för chefer att jobba mer tillsammans, 
bl a inom personalrekrytering. Chefer och administratörer bereder förslag i 
tvärgupper för att ha färdigt material till socialnämndens utskott 2016-11-07 så 
beslut kan tas i socialnämnden 2016-12-05. 
 

 Man bör från kommunledningens håll se över effektiviteten i arbetssättet att hela 
tiden lägga ut allt mer administration på chefer istället för på stödfunktionerna.  

 
 På kort sikt – socialnämnden måste ha tillgång till ekonom/controller, även vikarie 

vid frånvaro måste finnas. 
 

 Det övergripande ledningssystemet måste vara på plats innan  socialnämnden kan 
gå vidare med ett system för ledning. Vårt ledningssystem måste bygga på en del 
av de riktlinjer som finns i kommunen i övrigt. 
 

 Medarbetarenkät i samarbete med HR-enheten. 
 
3. Ekonomisk analys 
För att utöka det administrativa stödet beräknas att socialnämndens personalbudget 
utökas med ca 1 000 tkr, motsvarar 2,0 heltider. 
Utöver detta kan tillkomma hyreskostnader ifall de nya arbetsplatserna som 
efterfrågas blir större ytmässigt än vad som finns idag i kommunhuset. 
 
4. Slutsats samt förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås äska medel till utökning av personalbudgeten för att täcka 
kostnaden för utökad administrativ personal till stöd för cheferna samt till viss 
ökning av lokalkostnader. 
Övriga åtgärder i form av planeringsdagar, handledning, stöd från HR-enheten ligger 
inom ordinarie budgetram. 
 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 

 
 
 
 
 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 96 
 

 
 
 
Begäran om utökning av 
pengar i socialnämndens 
mål- och resultatbudget år 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 56 Dnr 00106/2016 041 
 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 
chefernas arbetssituation. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet. 
 
För framtiden har revisorerna lämnat följande rekommendationer: 
 

- Styrelsen och nämnderna prövar vilka behov som finns av att mäta och 
utvärdera chefernas arbetssituation i syfte att kunna identifiera 
utvecklingsområden, samt att styrelsen och nämnderna säkerställer att 
resultat och slutsatser av mätningar/undersökningar av chefernas 
arbetssituation hanteras på ett sätt som ger möjligheter att kunna vidta 
aktiva åtgärder utifrån resultat/slutsatser. 

 

- Styrelsen och nämnderna ser över det administrativa stödet till cheferna i 
syfte att skapa förutsättningar till att leda och utveckla verksamheten.  

 

Utifrån revisorernas granskning har socialchef Ann-Sofi Levander inlämnat 
tjänsteskrivelse i ärendet; 
 

En allmän uppfattning hos socialnämndens chefer är att den administrativa 
tyngden har ökat och att cheferna därmed inte hinner med kärnan i sitt 
uppdrag, att leda och fördela arbetet på ett bra sätt. 
Chefernas upplevelse är att administrativa uppgifter flyttas från 
stödfunktionerna , både inom området ekonomi, personal och IT. Varje 
uppgift kräver ett eget verksamhetssystem och eftersom alla system inte 
”pratar med varandra” upplevs arbetet både tidsödande( man blir aldrig 
riktigt duktig på sånt man sällan gör) och ineffektivt. 
 

För att utöka det administrativa stödet beräknas att socialnämndens budget 
behöver utökas med 1 000 tkr. 
Utöver detta kan tillkomma hyreskostnader ifall de nya arbetsplatserna som 
efterfrågas blir större ytmässigt än vad som finns idag i kommunhuset. 
 
Socialnämnden föreslås äska medel till utökning av budgeten år 2017 för att 
täcka kostnaden för planerade åtgärder. 
 

Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige begära utökning av socialnämndens mål- och 

resursbudget år 2017 med 1 000 tkr för att täcka kostnaden för 
planerade åtgärder av stöd till cheferna. 

_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 31 2016-04-12 
Revisionsrapport 
Beslut presidiet Tjänsteskrivelse – Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 97 
 

 
 
 
Ledningsfunktionen inom 
kommunens korttidsvård 
Krehab under perioden 
september 2016-mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Ann-Sofi Levander 
. Krehab 
. Lönekontoret 
. Personalkontoret 
. Berörda fack 

Sn § 57 Dnr 00232/2016 739 
 
Korttidsplatserna på Krehab ska utökas och byta lokal under vintern. En stor 
del av personalen är nya, många rekryteringar på grund av pensionsavgångar 
och andra orsaker . Chefsbyte och sjukskrivning för chefen har inneburit 
brister i styrning. Krehab behöver styrning och ledning både verksamhets-
mässigt och för att planera framåt i nya lokaler. 
Socialchef, MAS och hälso- och sjukvårdschef har tagit fram ett förslag till 
lösning under sex månader. 
 
Förslag 
En sjuksköterska lämnar tillfälligt sin tjänst som sjuksköterska och tar 
chefsuppdraget på Krehab under 6 månader, eller som längst tills flytten av 
Krehab är genomförd. Sjuksköterskan föreslås ta uppdraget på 100 % då det 
även omfattar uppgiften att tillsammans med hälso- och sjukvårdschefen 
genomföra flyttning av sjuksköterskor och rehabpersonal. 
 
Hälso- och sjukvårdschefens bedömning är att det finns tillräckligt med 
sjuksköterskeresurser inom HSV-enheten för att klara sjuksköterskans 
frånvaro under den aktuella tiden, det behövs ingen ytterligare anställning 
förutom de som redan är klara för hösten. 
 
Tidplan för genomförande har upprättats. 
 
Förslaget innebär viss ökning av kostnaden för ledningsfunktionen men i 
helheten blir det kostnadsneutralt eftersom HSV-enheten inte anställer 
någon mer sjuksköterska än de som redan finns. 
 
Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående förslag bifalls.  
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 98 
 

 
 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Revisorer 
 

Sn § 58 Dnr 00016/2016 709 
 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 
1 juli 2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 
9 § Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 0 ej verkställda beslut att rapportera andra 

kvartalet 2016.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för andra kvartalet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 99 
 

 
 
 
Begäran om anstånd - 
Tillsyn enligt alkohollagen 
(SFS 2010:1622) i 
Arvidsjaurs kommun 
– Länsstyrelsen Norrbotten 
 

Sn § 59 Dnr 00089/2016 702 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten har haft tillsyn enligt alkohollagen i Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik till socialnämnden med anledning av de 
sammantagna brister som uppmärksammats vid denna tillsyn. 
Länsstyrelsen ser allvarligt på att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder 
för att komma tillrätta med brister som Länsstyrelsen påtalat vid de 
föregående tillsynerna med beslutsdatum 2012-01-27 och 2014-01-02. 
 
Länsstyrelsen riktar kritik för följande brister* 
 

• Tillsynsplan saknas 
• I samtliga ärenden om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

saknas: 
- uppgifter om godkända kunskaper i alkohollagen 
- uppgifter om matutbud 
- uppgifter om serveringsansvarig 
- utredning/beslutsunderlag 
- tillståndsbevis 

• Polisens yttrande saknas i de flesta ärenden om tillfälliga 
serveringstillstånd 

• Skäl för förlängd handläggningstid framgår inte i ett ärende 
• Ingen tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd har skett 
• Ingen tillsyn av detaljhandeln med folköl har skett 
 
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister* 
 

• Uppgifter om dryckesslaget andra jästa drycker saknas i 
ansökningsformuläret 

• Ankomstdatum saknas i de flesta ärenden 
• Diarienummer saknas på de flesta handlingarna 
• Uppgifter om underrättelse av beslut och besvärshänvisning saknas i ett 

ärende 
• Uppgifter om kopia av beslut har skickats till berörda myndigheter 

saknas i samtliga ärenden. 
 
forts. 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2016-05-27 § 28 
SnB 2016-04-04 
Tillsynsbeslut Länsstyrelsen 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Länsstyrelsen 
 

forts. Sn § 59 
 
Nämnden åläggs att senast den 1 oktober 2016 skicka in en tillsynsplan 
tillsyn av serveringsställen och detaljhandeln med folköl, samt en 
åtgärdsplan för att säkra att handläggningen och utredningar av ärenden 
enligt alkohollagen följer gällande bestämmelser till Länsstyrelsen. 
 
Enhetschef IFO/Alkoholhandläggare, Anna Lindbäck, har inlämnat 
tjänsteskrivelse i ärendet där hon föreslår att socialnämnden ansöker om 
anstånd med inlämnande av begärda tillsyns- och åtgärdsplaner. 
Anledningen är att individ- och familjeomsorgen under året har haft brist på 
behörig personal och 1 – 2 tjänster har varit obemannade. Detta har lett till 
hög arbetsbelastning för enhetens övriga personal inklusive 
enhetschef/alkoholhandläggare. Arbetet inom alkoholområdet har inte 
kunnat prioriteras. För att komma till rätta med problemet har en extern 
konsult vidtalats. Konsulten kommer att fr o m oktober 2016 att kunna bistå 
kommunen med all handläggning enligt alkohollagen och att tillsammans 
med alkoholhandläggaren systematisk gå igenom och åtgärda ovanstående 
punkter samt upprätta tillsyns- och åtgärdsplaner.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos länsstyrelsen ansöka om anstånd med inlämnande av begärda 

tillsyns- och åtgärdsplaner med anledning av ovanstående. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2016-05-27 § 28 
SnB 2016-04-04 
Tillsynsbeslut Länsstyrelsen 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2016-09-26 101 
 

 
 
 
Taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och 
funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Sn § 60 Dnr 00229/2016 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-10-27 § 157 taxor och avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionshindrade. 
 
Dokumentet har reviderats enligt nedanstående; 
 
Från och med den 1 juli 2016 får avgiften för hemtjänst i ordinärt- och 
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård uppgå 
till högst 1 990 kr enligt meddelande från Socialstyrelsen om ändringar i 
högkostnadsskyddet. Socialnämnden kan därmed fatta beslut om att justera 
avgifterna utifrån den nya bestämmelsen. 
 
En justering har även gjorts av taxan i stöd i boendet. Ändringen avser att 
inkomst som grund för avgift beräknas på samma som hemtjänstavgift, 
därmed tas inkomstspannet för makar bort. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Reviderat dokument "Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och 

funktionshindrade" överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Taxan börjar gälla från och med 2016-12-01. 
3.  Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom 

respektive omsorgsnivå. 
4.  Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras 

inom respektive omsorgsnivå. 
5.  Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-27 § 157 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny taxa 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2 (16) 
 

Förslag - Taxor och avgifter inom omsorgen om 
äldre och funktionshindrade 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2016-xx 

Innehållsförteckning: 
 

Lagtext  sid. 3 
 
Begreppsförklaringar  sid. 3 
 
Sammanfattning  sid. 4 
 
Fastställande av hemtjänst/vårdavgift   sid. 5 
 
Räkneexempel hemtjänst/vårdavgift  sid. 6 
 
Matkostnader, konsumentverkets uträkning sid. 7  
 
Matkostnader särskilda boenden  sid. 8 
 
Matabonnemang ordinärt boende  sid. 9 
 
Reducering matabonnemang  sid. 10 
 
Avgifter makar  sid. 10 
 
Avgifter för hemtjänst   sid. 11  
 
Taxa för tillfälliga insatser, trygghetslarm sid 12 
korttidsboende mm 
 
Avgiftsbefrielse vid frånvaro  sid. 13 
 
Vårdavgift särskilda boenden/ 
korttidsboende  
 
Avgifter inom hemsjukvården   sid. 14 
 

Ändring av avgiftsbeslut  sid. 14 
 
Avgifter enligt LSS  sid. 15 
 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 3 (16) 
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade 
 
Den 1 juli 2002 och i januari 2003 trädde nya bestämmelser om avgifter inom omsorgen om 
äldre och funktionshindrade ikraft. Bestämmelserna innebär i korthet att: 
 
 I lagen anges ett högsta belopp som kommunerna får ta ut i avgift för hemtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård, dagvård etc. År 2015 är maxtaxan totalt i samlade avgifter 
1 780 kr/månad. Från och med den första juli 2016 får maxtaxan totalt i samlade avgifter 
höjas till 1 990,54 kr/månad. 

 Kommunen ska använda ett fastställt förbehållsbelopp vid beräkning av den enskildes 
avgift utifrån den enskildes förmåga att kunna betala en avgift. Förbehållsbeloppet består 
av ett minimibelopp (5023 kr/månad för ensamboende år 2015) (5 001 kr/månad för 
ensamboende år 2016) samt boendekostnad. Om den enskilde har en varaktig merkostnad 
t.ex. på grund av färdiglagad mat som levereras via hemtjänsten, ska kommunen ta hänsyn 
till detta och då höja förbehållsbeloppet. 

 I lagen anges hur den enskildes avgiftsgrundande inkomst ska beräknas. 

 Den enskilde kan överklaga ett avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. 

 
Bestämmelserna om avgifter innebär inte en garanti mot höjda avgifter. Mellan 0 och 1 780 kr 
år 2015 1 990 kr from 1 juli år 2016 beslutar kommunen själv hur stora avgifterna ska vara för 
respektive insats. 
 
Bestämmelserna om avgifter innebär att brukarna ska betala avgift för hemtjänst oavsett i 
vilken boendeform de bor. 
 
Om kommunen inte jämkar för matkostnader, kan merkostnader för mat medföra att brukare 
med låga inkomster och som saknar förmögenhet tvingas spara in på normala 
levnadskostnader eller ansöka om ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen uppföljning och 
utvärdering av socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionshindrade, som gjordes under våren 2007. (Dnr 00-1838/2002) 
 

Begreppsförklaringar 
 
Hemtjänstavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift. 
 
Vårdavgift: I avgiften ingår service- och omvårdnadsavgift, hälso- och sjukvård (kommunal) 
samt förbrukningsartiklar (inkontinens). (gäller brukare som bor i vård- och omsorgsboende) 
 
Prisbasbelopp: Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring 
(1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Flera belopp, 
som används vid beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, är knutna till 
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500 kronor. Prisbasbeloppet för år 2016 är 
44 300 kronor. 
 
Förbehållsbelopp: Det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel 
innan avgiften tas ut för hemtjänst, vård, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är 
ingen garanti för vad den enskilde skall ha i sin börs utan ett räknetal. 
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Minimibelopp år 2015 = 44 500 kr /12 x 1,3546 = 5 023 kr per månad för ensamboende. 
Minimibelopp år 2016 = 44 300 kr /12 x 1,3546 = 5 001 kr per månad för ensamboende. 
 
* Minimibeloppet, schabloniserad del skall täcka kostnader för följande poster: livsmedel 

(alla måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, 
möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och 
sjukvård samt läkemedel. 

 
Avgiftsutrymme: det belopp som återstår när skatt och förbehållsbelopp (minimibelopp plus 
boendekostnad ) räknats av brukarens bruttoinkomster. 
 
Högkostnadsskydd: Högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2015 till högst 44 500 kr /12 x 0,48 = 1 780 kr. 
Maxavgiften per månad uppgår år 2016 till högst 44 300 kr /12 x 0,5392 = 1 990 kr. 
 
Beräkning av avgiftsunderlag: Beräkning skall ske utifrån aktuella förvärvs- och 
kapitalinkomster som är skattepliktiga. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt 
bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets 
storlek. 
 
Medboende i vård- och omsorgsboende: Avser person som själv inte beviljats vård- och 
omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen men som väljer att bo tillsammans med närstående 
som beviljats vård- och omsorgsboende. Kan själv ha beviljade hemtjänstinsatser. 
 

Sammanfattning 
 
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd. 
Beräkning av avgifterna sker i två steg. 
Steg ett: kontroll om den enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas 
 t e x i särskilda boenden. 
Steg två: beräkning görs av den enskildes avgiftsutrymme. 
 
Avgiften bygger på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. 
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska 
inte påverka avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster. 
 
Högkostnadsskyddet, d.v.s. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än  
1 780 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 2015 1 990 kr/månad i hemtjänst/vårdavgift år 
2016. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför att den enskilde brukaren får 
behålla medel till normala levnadskostnader innan en hemtjänst-/vårdavgift får tas ut. 
 
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar 
avgiftens storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes 
inkomster, bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå. 
 
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.   
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Fastställande av hemtjänst-/vårdavgift 
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 
 
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2015 
 

 Äldre personer  Yngre funktionshindrade 
Ensamstående:  5 023 kr  5 525 kr 
Makar:  4 245 kr  4 670 kr 
 
Minimibeloppet (schablonbelopp) år 2016 
 
 Äldre personer Yngre funktionshindrade 
Ensamstående: 5 001 kr  5 501 kr 
Makar: 4 225 kr  4 648 kr 
 
10 % högre förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade. 
 
Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Avgiftsbefriad 
är den som har nettoinkomster under eller har 5 023 kr/4 245 kr i månaden 5 001 kr/4 225 kr i 
månaden. Inkomsterna måste vara högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut. 
 
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre eller 
lägre nivå. 
 
Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader, individuella 
personliga behov och av varaktig karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp. 
Kommunen skall då höja nivån på minimibeloppet. 
 
Individuella delen kan t.ex. gälla följande: 
 
Högre minimibelopp till följd av ökade kostnader för: 
 Fördyrad kost 
 Kostnader för god man 
 Familje- och arbetssituation 
 Kostnader till följd av funktionshinder 
 
Kommunen kan i vissa fall bestämma minimibeloppet till en lägre nivå till följd av att den 
enskilde inte har kostnaden. 
 
Lägre minimibelopp till följd av minskade kostnader för: 
 Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet 
 Ingår i avgiften eller hyran för särskilt boende 
 Tillhandahålls kostnadsfritt (hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror som 

glödlampor, papper, hygienartiklar) 
 
Avgiftsunderlaget skall beräknas i huvudsak på samma sätt som vid inkomstberäkningen om 
bostadstillägg m.fl. (prop. 2000/01:140). Däremot när det gäller den enskildes förmögenhet 
skall den inte påverka avgiftens storlek (prop. 2000/01:149 sid. 49). Vid beräkning av 
boendekostnad i egen fastighet görs beräkningen på samma sätt som 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, dvs med schabloner per kvadratmeter boendeyta. 
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Beräkning av hemtjänst-/vårdavgift per månad - exempel: 
 
Exempel 1 
Bruttoinkomst 17 000 kronor 18 000 kronor  
Skatt 5 100 kronor  5 400 kronor  
   
Nettoinkomst 11 900 kronor 12 600 kronor  
Bostadstillägg          0 kronor  
Summa inkomster  + 11 900 kr + 12 600 kronor 
   
Minimibelopp    5 023 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat 1x7      480 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 500 kronor  
Summa utgifter  -  10 003 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  + 1897 kr + 2 597 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per 
vecka samt har matabonnemang 1x7, får han/hon betala hemtjänstavgift 1780 kronor per 
månad år 2015 1 990 kronor per månad år 2016. Brukarens avgiftsutrymme är på  
1 897 kronor  2 597 kronor och därför har han/hon råd att betala hela avgiften. 
 
 
Exempel 2 
Bruttoinkomst 12 400 kronor  
Skatt   3 720 kronor  
   
Nettoinkomst   8 680 kronor  
Bostadstillägg      970 kronor  
Summa inkomster  +  9 650 kronor 
   
Minimibelopp    5 023 kronor   (se sidan 3)  
Merkostnad mat      480 kronor   (färdiglagad)  
Bostadskostnad   4 250 kronor  
Summa utgifter  -   9 753 kronor 
   
Avgiftsutrymme totalt  -103 kronor 
Om brukaren i ovanstående exempel har insatser från hemtjänsten mer än 5,75 timmar per 
vecka samt har matabonnemang 1x7, blir hans/hennes hemtjänstavgift 1 780 kronor 1 990 
kronor. Avdrag görs med 1 780 kronor 1 990 kronor eftersom hon/han har ett negativt 
avgiftsutrymme. Brukarens avgiftsutrymme är på – 103  kronor och därför har han/hon inte 
råd att betala någon hemtjänstavgift (år 2015) (år 2016). 
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Matkostnader samt förhöjt förbehållsbelopp 
 
Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader” per månad 
 
Konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnad per månad för äldre över 75 år 2015 är 
1745 kr 75 år 2016 är 1 775 kr per person och månad (= vad den enskilde förväntas betala för 
sitt livsmedel). 
 
2015 
Middag 35 %   =  611 kr per person/månad 
Lunch 30 %   =  524 kr per person/månad 
Frukost 20 %   =  349 kr per person/månad 
Mellanmål 15 %  =  261 kr per person/månad 
Totalt   =1 745 kr per person/månad 
 
2016 
Middag 35 %   =  621 kr per person/månad 
Lunch 30 %   =  533 kr per person/månad 
Frukost 20 %   =  355 kr per person/månad 
Mellanmål 15 %  =  266 kr per person/månad 
Totalt   =1 775 kr per person/månad 
 
Vid beräkning av hemtjänst- och vårdavgifter ska hänsyn tas till den enskildes merkostnader 
gällande t.ex. merkostnader för färdiglagad mat, kostnader för god man etc. genom att höja 
förbehållsbeloppet. Detta innebär att när kommunen följer Konsumentverkets 
livsmedelskostnader för äldre över 75 år, blir höjningen skillnaden mellan faktiskt matkostnad 
kommunen tar ut (max 3 115 kr/mån år 2015) (max 3 145 kr/mån år 2016) minus 
Konsumentverkets livsmedelskostnadstal (max 1 745 kr/mån år 2015) (max 1 775 kr/mån år 
2016). Höjningen av förbehållsbeloppet blir således max 1 370 kr år 2015 2016 gällande 
leverans av färdiglagad mat till den enskilde. Merkostnaden ska vara varaktig. 
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SÄRSKILT BOENDE ÅR 2015 
 
Särskilt boende Matkostnader per person  3 115 kr/månad 
  Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
  (3 115 - 1 745 = 1 370 = merkostnad ) 
 
 
SÄRSKILT BOENDE ÅR 2016 
 
Särskilt boende Matkostnader per person  3 145 kr/månad 
  Förhöjt förbehållsbelopp per person 1 370 kr/månad 
  (3 145 - 1 775 = 1 370 = merkostnad ) 
 
Matkostnaden som kommunen tar ut per månad ska årligen höjas med samma höjningsbelopp 
som konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnaden för personer 75 år och äldre. För år 
2015 blir det en höjning med 45 kr per månad och person. (1 745 kr – 1 700 kr = 45 kr.) För 
år 2016 blir det en höjning med 30 kr per månad och person. (1 775 kr – 1 745 kr = 30 kr.) 
 
Uträkning av förhöjt förbehållsbelopp blir skillnaden mellan den kostnad brukaren betalar för 
sin mat på boende minus Konsumentverkets uträknade summa för livsmedelskostnad för 
personer 75 år och äldre dvs. för år 2015 blir det 3 115 kr – 1 745 kr = 1370 kr per 
månad/person 2016 blir det 3 145 kr – 1 775 kr = 1370 kr per månad/person.  
 
Merkostnaden för matkostnaden på våra boenden blir således 1370 per månad/person år 2015 
2016. 
 
Reducering av matkostnader görs om brukaren varit frånvarande hel dag. Avdrag görs från 
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering görs per dag utifrån total matkostnad 
per månad delat med 30 dagar.  
 
Vid dödsfall reduceras matkostnaden från och med den dagen brukaren avlidit och resterande 
dagar under månaden. 
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ORDINÄRT BOENDE ÅR 2015 2016 
 
För att få matleverans i eget boende krävs ett biståndsbeslut, där det ska framgå att behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
För matleveranser till eget boende gäller följande måltidsformer: 
 
Matabonnemang  – 7-dagars  
   
Två huvudmål ( 2 x 7 ) varje dag, total matkostnad 2 025 kr 2 044 kr/månad  
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnader   891 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Ett huvudmål ( 1 x 7 ) varje dag, total matkostnad 1 090 kr 1 101 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp, merkostnad   480 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
Matabonnemang - 5-dagars  
 
Ett huvudmål ( 1x 5 ) alla vardagar mån - fre, total matkostnad 801 kr 808 kr/månad 
Förhöjt förbehållsbelopp   352 kr/månad 
Hemtjänsttaxa tillkommer. 
 
OBS! Varje matabonnemang är personligt, vilket innebär bl.a. att makar måste ha var sitt 
abonnemang i fall båda har behov av insatsen. 
 
Beräkning av kostnad för respektive matabonnemang 
 
2 x 7 abonnemang = 65 % av heldygnsabonnemang (3 115 kr år 2015) = 2025 kr/mån (30 dag) 
1 x 7 abonnemang = 35 % av heldygnsabonnemang (3 115 kr år 2015) = 1 090 kr/mån (30 dag) 
1 x 5 abonnemang = 25,7 % av heldygnsabonnemang (3 115 kr år 2015) = 801 kr/mån (22 dag) 
 
2 x 7 abonnemang = 65 % av heldygnsabonnemang (3 145 kr år 2016) = 2 044 kr/mån (30 dag) 

1 x 7 abonnemang = 35 % av heldygnsabonnemang (3 145 kr år 2016) = 1 101 kr/mån (30 dag) 

1 x 5 abonnemang = 25,7 % av heldygnsabonnemang (3 145 kr år 2016) = 808 kr/mån (22 dag) 

 
Samma procentsatser används vid beräkning av förhöjt förbehållsbelopp på respektive 
abonnemang. Dock gäller det procent av den totala merkostnaden dvs. 1370 kr/mån år 2015 
2016. 
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Reducering 
 
Reducering av matabonnemang görs om brukaren varit frånvarande heldag. Avdrag görs från 
första dagen till och med hemkomstdagen. Reducering per portion räknat i kronor blir enligt 
följande år 2015 2016: 

- matabonnemang 2 x 7 = 34 kronor eller 68 kronor per dag 
- matabonnemang 1 x 7 = 37 kronor 
- matabonnemang 1 x 5 = 37 kronor 

 
Kostnader för matabonnemang som kommunen tar ut per månad via matleveranser, ska 
årligen räknas om utifrån fastställda, totala livsmedelskostnaden i våra särskilda boenden, som 
år 2015 är 3 115 kr/mån 2016 är 3 145 kr/mån och baseras på Konsumentverkets beräkningar 
av livsmedels-kostnaden för äldre.  
 
 
Kostnader för enstaka portioner 
 
Leverans av enstaka portioner utan bröd, smör och dryck 55 kr/portion 
Leverans av enstaka portioner med bröd, smör och dryck 60 kr/portion 
(bröd, smör och dryck ingår inte vid hemleverans inom Arvidsjaurs tätort) 
 
Ingen hemtjänsttaxa debiteras för enstaka måltider om brukaren saknar bistånd för ytterligare 
insatser i hemmet i form av serviceinsatser som städ, inköp etc. eller hjälp med personlig 
omvårdnad.  
 
Matpriser restaurang: Pensionär   60 kr/ portion 
Kommunkök  Gäster   65 kr/ portion 
 
 

Avgifter för makar 
 
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på 
vardera maken. Det är skäligt med hänsyn till den inbördes lagreglerade 
underhållsskyldigheten dem emellan, att deras inkomster räknas som gemensamma vid 
bestämmande av omsorgstagarens avgiftsunderlag (prop. 2000/01:149 sid. 49). 
 
Kommunen kan bestämma att inkomsten beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den 
enskilde. Eftersom biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och 
serviceinsatserna kan variera för vardera maken beräknas också avgiften för varje enskild 
person. Barns inkomster skall inte medräknas i avgiftsunderlaget. 
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Avgifter för hemtjänst 
 
I hemtjänsten ingår dels uppgifter av servicekaraktär och dels omvårdnadsuppgifter.  
 
1.  Serviceinsatser 
 Städning och tvätt 
 Inköp, post- och bankärenden 
 Matlagning/matdistribution 
 
2.  Personlig omvårdnad 
 Hjälp med att äta, dricka, på- och avklädning 
 Förflyttning, bryta isolering, känna trygghet 
 
3.  Ledsagning 
 
4.  Avlösning av anhöriga 
 Avgiften för hemtjänst bygger på biståndsbeslut. 
 
Hemtjänsttaxa fr.o.m. februari år 2015 per månad 
 

Omsorgsnivå 1 2 3 4 5 
Minst antaltimmar/vecka  

0,0001 
 

1,1500 
 

2,0700 
 

3,9100 
 

5,7500 
Avgift max % av prisbas-
beloppet delat med 12 

 
16 % 

 
24% 

 
32 % 

 
40 % 

 
48 % 

2015 års prisnivå 593 kr 890 kr 1 187 kr 1 483 kr 1 780 kr 
 
 

Hemtjänsttaxa fr.o.m. november år 2016 per månad 
 

Omsorgsnivå 1 2 3 4 5 
Minst antaltimmar/vecka  

0,0001 
 

1,1500 
 

2,0700 
 

3,9100 
 

5,7500 
Avgift max % av prisbas-
beloppet delat med 12 

 
18 % 

 
27 % 

 
36 % 

 
45 % 

 
53,92 % 

2016 års prisnivå 665 kr 997 kr 1 329 kr 1 661 kr 1 990 kr 
 
Prisbasbeloppet år 2015 är 44 500 kr. Prisbasbeloppet år 2016 är 44 300 kr. 
 
 
 

Avgiften är max 1 780 kr/mån i 2015 års nivå (44 500/12 x 0,48 = 1 780 kr). 
Avgiften är max 1 990 kr/mån i 2016 års nivå (44 300/12 x 0,5392 = 1 990 kr). Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader. 
 
Kommunens självkostnadspris per hemtjänsttimme år 2015 2016 = 395 kronor (beräkning 
utifrån nyckeltal i LOV-utredningen 2010). 
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Taxa för tillfälliga insatser eller för enbart vissa insatser 
 

Dagligvaruinköp: avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Tillredning av måltider:  avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Trygghetslarm:  205 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2015 
 210 kr/månad för de som har hemtjänstinsatser för år 2016. 
  
 245 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år 

2015. 
 250 kr/månad för de som inte har hemtjänstinsatser för år 

2016. 
 Ovanstående avgifter för trygghetslarm höjs årligen med  

5 kronor. 
 

Nödsändare: 405 kr/månad för år 2015. 410 kr/månad för år 2016. Den som 
har både trygghetslarm och nödsändare betalar endast för 
nödsändare.  
Avgiften höjs årligen med 5 kronor 

 

Ledsagning:  Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 
Dagverksamhet: kostnad för mat och fika. 
 

Korttidsboende/ avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar 
avlösning/växelvård:  = 59 kr/dygn samt kostnad för mat 104 kr/dygn år 2015.  
 

Korttidsboende/ avgift enligt hemtjänsttaxa. Maxtaxan dividerat med 30 dagar 
avlösning/växelvård:  = 66 kr/dygn samt kostnad för mat 105 kr/dygn år 2016.  
 
 

Medboende i 
vård- och omsorgsboende: Serviceavgift 700 kr/månad för tvätt, städning av den 

gemensamma bostaden, förbrukningsartiklar samt tillgång till 
larm. taxa som årligen räknas upp med konsumentprisindex 
med oktoberindex 2015 som bas.  
Beloppet avrundas till jämna fem kronor. 

 

Närståendestöd:  Avgift enligt hemtjänsttaxa. 
 

Transport av avlidna  835 kronor år 2015, 920 kronor år 2016, taxa som årligen 
från äldreboenden  räknas upp med konsumentprisindex med oktoberindex 2006 

som bas. Beloppet avrundas till jämna fem kronor.   
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Avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och särskilda boenden 
 
Är den enskilde bortrest minst 15 dagar i följd reduceras avgiften till hälften och 30 dagar i 
följd reduceras avgiften helt. Avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande 
heldag. 
 
 

Vårdavgifter vid särskilt boende 
 
Avgiften för särskilt boende beräknas utifrån den enskildes inkomstförhållanden. Avgiften 
blir därmed individuell och kan vara i utrymmet från 0 kr till högsta avgift. 
Högsta avgiften i 2015 års nivå är 1 780 kr (48 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 
Högsta avgiften i 2016 års nivå är 1 990 kr (53,92 % av prisbasbeloppet per år delat med 12). 
 
I avgiften ska ingå 
 Service- och omvårdnadsavgift 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Förbrukningsartiklar (inkontinens) 
 
Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, 
bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Ingen ska betala mer än 
1780 kr/månad 1 990 kr/månad. Förmögenhet skall inte påverka avgiftsunderlagets storlek. 
Den enskildes beräknade avgiftsutrymme är avgörande innan avgift för omsorg och vård kan 
tas ut. 
 
Hyror Länsmansgården och Borgargården utgår idag med 5 194 kr/månad. Hyresförändringar 
följer de nivåer som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
För boende i dubbelrum skrivs hyreskontrakt med vardera boende. Hyran delas lika mellan de 
två som bor i dubbelrummet, även kvadratmeteryta delas lika. 
 

Vårdavgift vid korttidsboende i väntan på permanent boendeplats 
 
Lika avgifter som särskilda boenden gällande kost och hemtjänst-/vårdavgift, dock endast 
halv hyra, för närvarande 2597 kr per månad år 2015 2016. Hyresförändringar följer de nivåer 
som Arvidsjaurhem AB och kommunens fastighetsavdelning förhandlar fram. 
 
Minskning av minimibelopp 2015 2016 
I särskilt boende och mellanboende minskas minimumbeloppet med det som kommunen står 
för eller ingår i hyran. Det gäller för även för medboende i vård- och omsorgsboende.  
I Arvidsjaur görs förslagsvis följande avdrag vid beräkning av vårdavgiften:   
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Gällande ensamboende: 
* Hushållsel 150 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 110 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 100 kr per månad 
Totalt 360 kr per månad/ensamboende 
 
Gällande makar/sammanboende: 
* Hushållsel 220 kr per månad - konsumentverkets 
* Förbrukningsvaror 130 kr per månad - konsumentverkets 
* Nyttjande av viss utrustning, hjälpmedel, husgeråd etc. 200 kr per månad 
Totalt 550 kr per månad/makar/sammanboende 
 

Ökning av minimibelopp 2015 2016 
Ökning av minimibelopp blir merkostnader för mat, vilket uppgår år 2015 2016 till 1 370 kr 
per person och månad. Merkostnadspriset ändras årligen utifrån Konsumentverkets uträknade 
summa för livsmedelskostnad för personer 75 år och äldre.  
 

Avgifter inom hemsjukvården  
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i Hälso- och sjukvårdslagen samt 
Kommunallagen, kommunerna måste också anpassa sitt avgiftsuttag till den s k maxtaxan 
som regleras på nationell nivå. Även det så kallade förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget. 
 
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök samt egenavgift för vissa hjälpmedel enligt 
beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för uttag av avgifter. 
 
I särskilt boende ingår besöksavgift för hälso- och sjukvård samt avgift för hjälpmedel i 
kommunens beslutade avgift för omvårdnad. 

 
Ändring av avgiftsbeslut 
 
Ändring av beslutad avgift skall göras när förhållandena förändras som t.ex. 
ändrade inkomstförhållanden 
 Ändrat beslut om bostadstillägg  
 Ändrade familjeförhållanden 
 Behov av högre eller lägre förbehållsbelopp 
 
Ändringen gäller från och med den månad uppgifterna som föranleder förändrad avgift 
inlämnas och/eller information lämnas om att bostadstillägg sökts och det kan bekräftas av 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan  
 
Rätt för den enskilde att överklaga 
Individuellt beslut om: 
 Avgiftens storlek 
 Avgiftsändring 
 Beräkning av avgiftsutrymme, boendekostnad samt minimibelopp   
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Avgift enligt ordinarie taxa  
 
För att beräkning av avgiftsutrymme skall kunna ske måste inkomstuppgifter inlämnas till 
kommunen. Om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom 
respektive omsorgsnivå. 
 
Om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive 
omsorgsnivå. 

 
Avgifter enligt lag om stöd och service (LSS) 
Avgifter inom LSS verksamhetsområde styrs av §§ 18-21. 
 

”18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få 
assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig 
assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2004:826). 
 
19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel 
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
eller som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen 
bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag 
(2002:199). 
 
20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av 
denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser 
barnet. 
 
21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte 
tas ut för insatser enligt denna lag.” 

 
Avgifter i samband med boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
 
Ungdomar som tillhör LSS personkrets och studerar på gymnasienivå bor för närvarande i ett 
ungdomsboende. Ungdomarna vistas där under veckorna och åker hem under helger och 
skollov. Under skollov och praktikperioden reduceras avgifter för kost. 
 
Hyra  1700 kr/mån  
Kost  1500 kr/mån 
 
Vistelse i korttidshem samt avlastningsfamilj vid övernattning 
 
Avgift för kost – vuxna 100 kr/dygn 
Avgift för kost – barn 75 kr/dygn   
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Avgift för boendestöd 
 

Inkomst 
Klass 

Inkomst  
Ensamstående 

Inkomst 
Makar 

Avgift kr/mån 

1 0-88 000 0-140 000 174 
2 88 001-105 000 140 001-160 000 245 
3 105 001-120 000 160 001-180 000 419 
4 120 001-140 000 180 001-210 000 522 
5 140 001-165 000 210 001-240 000 624 
6 165 001-195 000 240 001-265 000 706 
7 195 001- 265 001- 849 

 
 
 
 
 

Avgift för boendestöd 
 

Inkomst 
Klass 

Inkomst  
 

Avgift kr/mån 

1 0-88 000 174 
2 88 001-105 000 245 
3 105 001-120 000 419 
4 120 001-140 000 522 
5 140 001-165 000 624 
6 165 001-195 000 706 
7 195 001- 849 

 
_____ 
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Entledigande som vice 
ordförande i 
socialnämndens utskott 
- Ingrid Tagesdotter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Ingrid Tagesdotter 
. Nämndskansliet 
. Löner 
 

Sn § 61 Dnr 00230/2016 102 
 
Ingrid Tagesdotter (v) har begärt entledigande som vice ordförande i 
socialnämndens utskott. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ingrid Tagesdotter beviljas begärt entledigande. 

2. Ny vice ordförande i socialnämndens utskott utses vid socialnämndens 
sammanträde 2016-12-05. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Begäran om entledigande 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
  



 
 
SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2016-09-26 

 
Ordinarie ledamöter: 

 §  §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Henning Åhman 1          

 2 Karin Lindgren -          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Ann-Karin Sörmo -          

 8 Mats Klockljung -          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Patrik Lundgren           

 2 Naeimi Forsgren           

 3 Åse-Marie Sundell 1          

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 7          
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